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Bjurholm 

Nordmaling 

Robertsfors 

Umeå 

Vindeln 

Vännäs 

Örnsköldsvik 

 

Dag   2019-02-07 

 

Tid   13.15 – 14.00  

 

Plats   Stadshuset Kronan - Örnsköldsviks kommun 

 

Beslutande  Christina Lidström, Bjurholms kommun  

 Dagmar Schröder, Bjurholms kommun 

 Madelaine Jakobsson, Nordmalings kommun, vice ordförande 

 Grethel Broman, Nordmalings kommun 

 Patrik Nilsson, Robertsfors kommun, ordf. fr o m ärende 3 

 Lars Tängdén, Robertsfors kommun 

 Hans Lindberg, Umeå kommun, ordf. tom ärende 2  

 Anders Ågren, Umeå kommun 

 Mathias Haglund, Vindelns kommun 

 Simon Karström, Vindelns kommun 

 Johan Söderling, Vännäs kommun 

 Ulf Eriksson, Vännäs kommun 

 Per Nylén, Örnsköldsviks kommun 

 Anna-Britta Åkerlind, Örnsköldsviks kommun 

 

Övriga deltagande Jimmy Johansson, Bjurholms kommun 

  Ulf Månsson, Nordmalings kommun 

 Karin Ahnqvist, Robertsfors kommun  

 Margaretha Alfredsson, Umeå kommun 

 Per-Eric Magnusson, Vindelns kommun  

 Karolina Johansson, Vännäs kommun 

 Magnus Haglund, Örnsköldsviks kommun 

Lisa Andersson Lindberg, Umeåregionens kansli, sekreterare 
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1.  Mötets öppnande 

  

Anteckningar 

Hans Lindberg förklarade mötet öppnat. Dagordningen godkändes.  

 
2.  Val av ordförande och vice ordförande till Umeåregionens Regionråd 

 Bilaga:               -  

Föredragande   - 
 

 
Anteckningar 

Regionrådet valde ordförande och vice ordförande för mandatperioden. Till ordförande 

valdes Patrik Nilsson, Robertsfors kommun. Till vice ordförande valdes Madelaine 

Jakobsson, Nordmalings kommun.  

 

Ordförandeskapet för mötet överlämnades till Patrik Nilsson.  

Beslut 

Patrik Nilsson, Robertsfors kommun, valdes till ordförande för Umeåregionens 

Regionråd under innevarande mandatperiod.  

 
Madelaine Jakobsson, Nordmalings kommun, valdes till vice ordförande för 

Umeåregionens Regionråd under innevarande mandatperiod.   

 
3.  Föregående minnesanteckningar 

 Bilaga:  

Föredragande 
3) RR_anteckningar_2018-11-22 

Lisa Andersson Lindberg  

  

Beslut 

Minnesanteckningarna från Regionrådets möte 2018-11-22 godkänns.  

 

Angående ärende 8 föregående möte gavs informationen att ledningarna för Umeå 

universitet, Mittuniversitetet och Sveriges Lantbruksuniversitet har kontaktats och 

bjuds in till ett senare tillfälle.  

 

Angående ärende 14.2 gavs informationen att Sveriges Byggindustrier kontaktats 

och bjuds in till ett senare tillfälle.  

 

Informationen noterades.  

 

Anteckningar 

En genomgång gjordes av ärenden och minnesanteckningarna från Regionrådets möte 

2018-11-22.  
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När det gäller regionrådets beslut att bjuda in ledningarna för Mittuniversitetet, Umeå 

universitet och Sveriges lantbruksuniversitet till mötet den 7–8 februari 2019 

informerades Regionrådet om att en inbjudan hade gjorts men att frågan av 

tidsmässiga skäl behöver lyftas vid ett senare tillfälle.  

 

När det gäller regionrådets beslut att bjuda in Sveriges Byggindustrier till mötet den 7–

8 februari har en inbjudan gjorts även där men också den frågan behöver lyftas vid ett 

senare tillfälle för att ge utrymme den 7–8 februari för regionrådets egna strategiska 

arbete.  

 

Inga justeringar av anteckningarna gjordes. Anteckningarna godkändes.  

 

 

4.  Information från kansliet 

 Bilaga:  

 
Föredragande: 

4)Information om RUR till Regionrådet; 4)landsbygdsstrategi leader 

Umeåregionen sammanfattning 190203 

Lisa Andersson Lindberg  

  

Anteckningar 

 
- Länsövergripande klimatstrategier 

Information gavs om att en förfrågan har gjorts till Regionrådet från 

länsstyrelsen i Västerbotten om att delta vid mötet den 7–8 februari för att ge 

information påbörja ett arbete för att ta fram en länsövergripande 

klimatstrategi. 

 

Eftersom den 7–8 februari är vikt för Regionrådets strategiarbete samt att ett 

klimatstrategiarbete för Västerbottens län inte berör Örnsköldsviks kommun 

har kansliet svarat länsstyrelsen att frågan bör hanteras i annat/andra forum än 

vid Regionrådets möte den 7–8 februari.  

 

- Umeåregionens gemensamma växel 

Regionrådet informerades kortfattat om att det pågår ett arbete för att se över 

möjligheten att ta över Umeåregionens växelfunktion i förvaltningsform i 

Bjurholms kommun.  

 

- Information från regionalt utvecklingsråd  

En skriftlig information från RUR se bilaga, 4. Information om RUR, hade 

inkommit. Informationen hade skickats ut med kallelsen och bifogas 

anteckningarna.   

 

https://umea-my.sharepoint.com/personal/lisa_a_lindberg_umea_se/Documents/Umeåregionen/Möten/Regionråd/RR%202019/RR%207-8%20feb/klimatstrategier.docx
https://umea-my.sharepoint.com/personal/lisa_a_lindberg_umea_se/Documents/Umeåregionen/Möten/Regionråd/RR%202019/RR%207-8%20feb/4)Information%20om%20RUR%20till%20Regionrådet.docx
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- Sammanfattning från URnära 

Ett förtydligande angående begreppen ”landsbygdsstrategi” och ”leader-

strategi” inkommit från Christina Lidström, ordförande i URnära ideella 

förening. Eftersom frågan tangerar informationen från RUR togs ärendet i 

samband med den informationen. Informationen delades ut skriftligt. Se bilaga 

4)landsbygdsstrategi leader Umeåregionen sammanfattning 190203 

  

- Upprop mot kärnkraft 

Frågan om upprop mot kärnkraft hanteras i respektive kommun.  

 

- Kommunstyrelseseminarium 25 april 2019 

Påminnelse om att ett kommunstyrelseseminarium planeras till den 25 april. 

Temat planeras vara ”samarbetet i Umeåregionen”.  

 

 

 

5.   Ekonomi  

 Föredragande: Lisa Andersson Lindberg 

Bilaga:                 -  

 

5.1) Ekonomi – information 

 

Beslut 

Regionrådet noterar ekonomisk information.  

 

Anteckningar 

Lisa A L gav en kortfattad information om ekonomin.  

 

Utfallet 2018 blev 1 182 700 kr (prognos 1 720 000 kr).  

Förklaring till överskott återfinns i anteckningar från föregående regionrådsmöte. 

Avgiften 2019 är enligt regionrådets beslut 1 500 000 kr (reducering med 500 000 kr) 

fördelat enligt Umeåregionens fördelningsnyckel.  

 

Utöver avgift år 2019 samt överskott från 2018 finns en kvarstående summa om 

563 800 kr från Umeåregionens gemensamma flyktingmottagning. Denna summa ska 

enligt beslut i kommunchefsgruppen (2019-01-17) återföras till Umeåregionens kansli.  

 

Kommunchefsgruppen uppdrogs vid föregående möte justera 2019 års budget utifrån 

utfall efter årsskiftet i linje med regionrådets prioriterade utvecklingsområden. Medel 

ska enligt beslut i regionrådet avsättas för eventuellt tillkommande kostnader för 

införandet av det gemensamma PA-systemet.  

 

https://umea-my.sharepoint.com/personal/lisa_a_lindberg_umea_se/Documents/Umeåregionen/Möten/Regionråd/RR%202019/RR%207-8%20feb/landsbygdsstrategi%20leader%20Umeåregionen%20sammanfattning%20190203.docx
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Eftersom syftet med Regionrådets lunch-till-lunch-möte den 7–8 februari är att 

identifiera nya prioriterade utvecklingsområden kommer kommunchefsgruppen att 

lägga ett förslag till utvecklingsbudget utifrån de utvecklingsområden som arbetas 

fram den 7–8 februari. Förslaget presenteras vid kommande regionrådsmöte efter det 

att nya prioriterade utvecklingsområden är fastslagna.   

 

 

5.2 – Beslut äskande av medel för process- och skrivarstöd för 

landsbygdsutvecklingsstrategi  

Bilaga -  

Föredragande: Karin Ahnqvist, Lisa Andersson Lindberg 

 

Beslut 

Regionrådet beslutar reservera 300 000 kr i 2019 års budget för finansiering av 

framtagande av ny landsbygdsstrategi i samarbete mellan Umeåregionens 

kommuner.   

 

Anteckningar 

Kommunchefsgruppen hade inför regionrådsmötet föreslagit Regionrådet att avsätta 

150 000 kr för finansiering av process- och skrivarstöd i arbetet att ta fram en 

landsbygdsstrategi som kan ligga till grund för en framtida leader-ansökan. 

 

Den gruppering, bestående av tjänstepersoner från respektive kommun i 

Umeåregionen, som påbörjat arbetet hade vid ett möte den 4 februari beslutat äska 

300 000 kr för process- och skrivarstöd för arbetet att ta fram en strategi.  

 

Regionrådet beslutade avsätta 300 000 kr i 2019 års budget för finansiering av 

framtagande av en ny landsbygdsstrategi i samarbete mellan Umeåregionens 

kommuner.  

 

 

6.  Övriga frågor  

  

Beslut 

Begreppen ”Umeåregionens Regionråd” samt ”Regionrådet [i Umeåregionen]” 

behöver ses över. Förslag till annan benämning ska presenteras vid 

regionrådsmötet 2019-05-09.  

 

Frågan om att se över begreppen ”Regionrådet” och ”Umeåregionen Regionråd” lyftes 

som övrig fråga. Det konstaterades att begreppet orsakar viss förvirring eftersom 

begreppet ”Regionråd” också används inom Region Västerbotten.  

 

Det konstaterades att benämningen ”Umeåregionens Regionråd” samt ”Regionrådet” 

behöver ses över. Förslag på annan benämning ska tas fram av kansliet och 

kommunchefsgruppen och presenteras vid nästa regionrådsmöte. 
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7.  Nästa möte  

 Bilaga: 7) Beslutade Mötestider Umeåregionen 2019 

 

Kommunstyrelseseminarium tor 2019-04-25 kl. 09.00 - 16.00, Umeå folkets hus 

Regionrådsmöte maj tor 2019-05-09 13.00 -16.00 (lunch fr. 12.00), Umeå folkets hus 

 

 

8.  Mötets avslutande 

 Ordförande förklarar mötet avslutat 

 

 


