Umeåregionråd
2020-02-17 18:30 - 20:30
Plats
Elite hotell Mimer, Umeå

Deltagare
Maria Persson (Organisatör), Anders Agren (Frånvarande), Anna-Britta Akerlind, Christina
Lidstrom, Grethel Broman, Hans Lindberg (Frånvarande), Jimmy Johansson, Johan Soderling,
Karin Ahnqvist, Karolina Johansson, Lars Tangden, Madelaine Jakobsson, Magnus Haglund
(Frånvarande), Margaretha Alfredsson, Martin Berglund, Mathias Haglund, Patrik Nilsson,
Ordförande, Per Nylen, Simon Karstrom, Therese Berg, Ulf Eriksson

1. Mötet öppnas
Ärendebeskrivning
Ordförande förklarar mötet öppnat. Övriga frågor anmäls. Dagordningen godkänns.

Beslut
Dagordningen godkänns.

2. Föregående mötesprotokoll
Kortfattad genomgång av anteckningar från föregående möte 29 november 2019.

Beslut
Föregående minnesanteckningar från mötet 2019-11-29 läggs till handlingarna.

Bilagor
Umeåregionråd - 2019-11-29.pdf

3. Utvecklingsbudget och årsplan 2020
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Anteckningar:
Tidigare bunkrade medel har nu fördelats ut på aktiviteterna. I förslaget har avsatts extra mycket
pengar till God o nära vård. Diskussion förs bla om hur en satsning på God och nära vård kopplar
till Örnsköldsvik som samverkar med annan region.
Mötet enigt om att underlag i form av projektbeskrivning är nödvändigt för att kunna ta ställning till
medlen.
Detaljer behöver klargöras innan vi kan ta beslut om summan UR ska gå in med.
Övriga poster i budget och aktivitetsplanen diskuterades och godkändes.

Beslut
Umeåregionrådet beslutar att detaljer behöver klargöras innan vi kan ta beslut om
summan Umeåregionen ska gå in med.Övriga poster i budget och aktivitetsplanen
diskuterades och godkändes.

Bilagor
Årsplanering 2020 UR .docx, Utvecklingsbudget URR 2020.xlsx

4. Avfallsplan
Information, förankring och beslutsprocess
Ärendebeskrivning:
I maj 2018 beslutade regionrådet att en gemensam avfallsplan ska tas fram för Bjurholm,
Nordmaling, Robertsfors, Umeå, Vindeln och Vännäs kommuner. Under 2019 har arbetet
genomförts i en regional projektgrupp med tjänstemän från kommunerna, Vakin (Vatten- och
Avfallskompetens i Norr AB) och konsult (Miljö & Avfallsbyrån). I dagsläget finns ett första
gemensamt utkast på mål och åtgärder i planen.
Anteckningar:
Viktigt att lyfta att beslutsprocessen görs i respektive kommun.
Bra om Umeåregionen har en gemensam plan.
En arbetande träff för att ta fram gemensam syn planeras in på ett kommande Umeåregionråd.

Åtgärder
Lägg in planeringsträff URR gällande Avfallsplan. Samordning våra kommuner
emellan. Lägg in i början eller slutet av ett möte så att Ö-vik kan ansluta/utgå.
Ej angivet

Maria Persson
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Beslut
Umeåregionrådet beslutar att godkänna föreslagen tidplan samt fortsatt process samt
uppdrar till projektgruppen att ta fram utgångsläge i respektive kommun.
Kansliet får i uppdrag att planera in en planeringsträff för URR för samverkan kring
frågan.

Bilagor
Presentation Umeåregionrådet 200117.pptx

5. Övriga frågor
Anteckningar:

•
•

Johan lyfter bevakningsbehov gällande aktieägarfördelning AC Net.
Maria informerar om upplägg på Business arena samt hur montern och
bemanningen av vår monter är upplagd.

6. Nästa möte
B-URR o URR 8 april i Umeå Folkets Hus

Beslut
Umeåregionrådet tackar Johan S och Karin A för deras tid i Umeåregionen med var
sin blomma.
Nästa Umeåregionråd sker den 8 april i Umeå folkets hus,

7. Mötet avslutas
Beslut
Ordförande förklarar mötet avslutat
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