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Dag

2018-11-22

Tid

09.00 – 12.00

Plats

Hotell Lappland, Lycksele

Beslutande

Christina Lidström, Bjurholms kommun
Dagmar Schröder, Bjurholms kommun
Madelaine Jakobsson, Nordmalings kommun, vice ordförande
Grethel Broman, 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
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

Externa deltagare
Regionrådsmöte

Sirpa Kärki, projektledare Effekt;
Sara Gustavsson, Visit Umeå AB
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1.

Mötets öppnande
Ordförande förklarar mötet öppnat. Godkännande av dagordning.

2.

Föregående minnesanteckningar
Bilaga:
2) RR_anteckningar_2018-05-17
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Beslut
Minnesanteckningarna från Regionrådets möte 2018-05-17 noteras och läggs till
handlingarna.
Anteckningar
Kort genomgång av anteckningarna från mötet 2018-05-17 gjordes. Inga synpunkter
på anteckningarna fanns. Anteckningarna lades till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Minnesanteckningarna från Regionrådets möte 2018-05-17 gås igenom.

3.

Skriftlig information från kansliet
Föredragande: Lisa Andersson Lindberg
3.1) Prognossläpp – 12 december KL. 10 - 14.45
Bilaga:
3.1)Inbjudan Prognossläpp 12 dec 2018
Beslut: Skriftlig information om gemensamt arrangemang tillsammans med
Arbetsförmedlingen den 12 december i samband med prognossläpp noteras.
Anteckningar
Lisa A L informerade om att mer information om det gemensamma prognossläppet
tillsammans med arbetsförmedlingen den 12 december ges under ärende 5, Summering
av prioriterade områden.
Ärendebeskrivning
Ett gemensamt arrangemang tillsammans med Arbetsförmedlingen kommer att ske den
12 december i samband med att Arbetsförmedlingen presenterar sin senaste
arbetsmarknadsprognos. Bland annat kommer en gemensam analys för hela
Umeåregionen att presenteras.
Nytt för i år är att vi har inbjudna föreläsare från olika branscher samt att dagen
avslutas med workshops där vi konkret jobbar med olika branschers utmaningar för en
effektiv kompetensförsörjning. Dagen ska ses som ett startskott för nya
samarbetsformer.
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ONSDAG 12 DECEMBER KL. 10-14.45 STUDION, FOLKETS HUS I UMEÅ
3.2) Digitaliseringskonferens 28 november
Bilaga: 3.2)Inbjudan _m_sem_DigitalaVasterbotten

Beslut: Skriftlig information om konferens, Digitala Västerbotten, den 28 november
noteras.
Anteckningar
Kort information gavs om att anmälningstiden hade gått ut till Digitala Västerbottens
slutkonferens men att det fortfarande var möjligt att anmäla för regionrådets deltagare
om någon önskade. Regionrådet noterade informationen och att inbjudan nått ut.
Ärendebeskrivning
Se bilaga.
4.

Ekonomi
Föredragande: Lisa Andersson Lindberg
4.1) Beslut – fördelningsnyckel 2019
Bilaga: 4.1)fördelningsnyckel 2019
Beslut
Regionrådet beslutar 2019 års fördelningsnyckel enligt bilagt förslag.
Anteckningar
Kort information gavs om att inga förändringar gjorts i nyckeln utöver uppdateringen
av befolkningstal. Regionrådet fastställde 2019 års fördelningsnyckeln enl. bilaga.
Ärendebeskrivning
2019 års fördelningsnyckel återfinns i bilaga. Befolkningstalen har uppdaterats utifrån
SCB:s tillgängliga statistik kvartal 3, 2018.
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4.2) Information – Budget 2018 Utfall och prognos
Bilaga: 4.2)Utfall tom okt + prognos återstående
Beslut
Regionrådet godkänner rapport om utfall tom oktober 2018 samt prognos utfall och
återstående medel 2018.
Anteckningar
Lisa A L rapporterade utfall tom oktober 2018 samt om prognos tom årsskiftet
2018/2019. Regionrådet godkände rapport.
Ärendebeskrivning
Intäkter 2018 var 2 632 000 kr. Tom oktober 2018 uppgick kostnaderna till 1 267 000
kr. Beräknade återstående kostnader tom december 2018 är 193 000 kr. I dessa
beräknade kostnader ingår lokal Hotell Lappland, gemensam aktivitet tillsammans
med AF utifrån överenskommelsen, personalkostnader samt övriga kostnader för
mobiltelefoni etc. Summa kostnader beräknas tom december 2018 uppgå till 1 460 000
kr.
Beräknat överskott vid årsskiftet 2018/2019 är 1 172 000 kr.
Prognos utfall och återstående 2018
Summa intäkter 2018

tkr
2632

Varav årlig avgift

2 000,00

överskott från tidigare år

Summa kostnader tom oktober 2018
Prognos kostnader nov. dec. 2018
Prognos återstående vid årsskiftet

632

-

1267
- 193
ca 1 172 tkr

Förklaring avvikelser mot budget
Vid regionrådsmötet 2017-11-29 beslutade Regionrådet att 2018 års utvecklingsmedel
ska hanteras återhållsamt med hänsyn till eventuellt kommande kostnader i införandet
av det gemensamma PA-systemet. Med detta som utgångspunkt har merparten av de
gemensamma utvecklingsmedlen 2018 vikts för detta ändamål. Eftersom inga medel
har äskats från nämnden under året återstår dessa.
Vidare lades budget utifrån att en gemensam studieresa/aktivitet skulle kunna bli
aktuell. Ingen studieresa/aktivitet med regionrådet har genomförts varför medlen
återstår. Budget lades också för att det gemensamma kommunstyrelseseminariet med
Skellefteregionen skulle få fler deltagare och att en gemensam kvällsaktivitet skulle
ske. Deltagandet från Skellefteåregionen blev lågt och ingen kvällsaktivitet
genomfördes varför medel kvarstår.
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4.3) Beslut – hantering av överskott/underskott 2018
Bilaga: 4.3)Reserverande av medel för gemensamma utvecklingsprojekt 2019
Beslut
Regionrådet beslutar att hantera 2018 års kvarvarande medel enl. följande:
- Återstående medel överförs till 2019 års budget
-

Den årliga avgiften om totalt 2 000 000 kr reduceras med 500 000 kr år 2019

-

Den reducerade summan reserveras fördelat enligt fördelningsnyckeln i
respektive kommun för gemensamma satsningar i Umeåregionen under 2019

-

500 000 kr av överskottet avsätts i 2019 års budget för eventuella tillkommande
kostnader för införandet av det gemensamma PA-systemet

-

Ev. ytterligare kvarvarande medel från 2018 nyttjas som utvecklingsmedel i
linje med regionrådets utvecklingsområden

Anteckningar
Regionrådet resonerade om huruvida avgiften 2019 skulle reduceras eller inte.
Regionrådet slöt sig till att avgiften reduceras med 500 000 kr enligt förslag och att
dessa medel, fördelat per kommun enligt fördelningsnyckeln, ska reserveras i
respektive kommun för gemensamma satsningar och projekt under 2019.
Summan per kommun som enligt Regionrådets beslut ska reserveras i respektive
kommun återfinns i bilaga.
I övrigt fattade Regionrådet beslut enligt förslag.
Ärendebeskrivning
Beräknat överskott vid årsskiftet 2018/2019 är 1 172 000 kr.
Inga indikatorer finns i dagsläget om att den gemensamma nämnden kommer att äska
medel från Umeåregionens kansli under 2018.
Kommunchefsgruppen föreslår att kvarvarande medel 2018 flyttas över till 2019 och
disponeras enligt följande:
•
•

•

Den årliga avgiften om totalt 2 000 000 kr reduceras med 500 000 kr år 2019
500 000 kr av överskottet avsätts i 2019 års budget för eventuella
tillkommande kostnader för införandet av det gemensamma PA-systemet mot
bakgrund av att projektet och affären ännu inte är helt avslutade
Ev. ytterligare kvarvarande medel från 2018 nyttjas som utvecklingsmedel i
linje med regionrådets utvecklingsområden

Disponering av kvarvarande medel 2018
Reducerad avgift 2019
Överskott som viks för PA-systemet
Ev. ytterligare överskott - utv.områden

tkr
500
500
172
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ca 1 172 tkr

4.4) Beslut – årsavgift 2019
Bilaga: 4.1)fördelningsnyckel 2019
Beslut
Regionrådet beslutar att avgiften år 2019 är 1 500 000 kr fördelad enligt
Umeåregionens fördelningsnyckel.
Anteckningar
Enligt beslut i ärende 4.3 reduceras årsavgiften med 500 000 kr. Regionrådet
fastställde att årsavgiften 2019 är 1 500 000 kr fördelat enligt Umeåregionens
fördelningsnyckel.
Enligt beslut i ärende 4.3 reserveras 500 000 kr, fördelat per kommun enligt
fördelningsnyckeln, i respektive kommun för gemensamma satsningar och projekt
under 2019.
Ärendebeskrivning
Föreslagen årsavgift 2019 utgår från att regionrådet beslutar att överskott 2018
disponeras enligt förslag till beslut, ärende 4.3.
Kommunchefsgruppen föreslår Regionrådet att avgiften 2019 är 1 500 000 kr fördelad
enligt Umeåregionens fördelningsnyckel.

4.5) Beslut – Budget 2019
Bilaga: 4.5)Budget förslag 2019
Beslut
Regionrådet beslutade budget 2019 enligt bilaga. Kommunchefsgruppen uppdras
göra eventuella justeringar utifrån faktiskt utfall 2018-12-31 i linje med beslut om
hantering av överskott 2018.
Anteckningar
Föreslagen budget justerades med att hela summan om 500 000 kr som reserveras för
eventuella kostnader i samband med införandet av PA-systemet läggs på konto 7439
Övr. administrativa tjänster. I övrigt godkändes föreslagen budget.
Ärendebeskrivning
Föreslagen budget 2019 utgår från att regionrådet beslutar att överskott 2018
disponeras enligt förslag till beslut, ärende 4.3.
Då utfall tom 2018-12-31 inte är fastställt vid regionrådsmötet 2018-11-22 kommer
justeringar behöva göras utifrån faktiskt utfall.
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Information - Summering av prioriterade områden 2018
Föredragande: Magnus Haglund
Bilagor:
Presentation prioriterade områden
Beslut
- Regionrådet godkänner avrapportering av regionrådets prioriterade områden.
- Regionrådet beslutar att dialog om nya strategiska utvecklingsområden samt
fortsatt utveckling utifrån befintliga områden lyfts vid gemensamt lunch-tilllunch-möte under 2019.
Anteckningar
Magnus Haglund rapporterade de aktiviteter och insatser som gjorts under året utifrån
regionrådets prioriterade utvecklingsområden. Se vidare bilaga.
Bland annat gavs information om det seminarium som Arbetsförmedlingen arrangerar
den 12 december. Magnus framförde förslaget att Regionrådets medlemmar deltar vid
seminariet.
Presentationen avslutades med förslaget att Regionrådet beslutar hålla ett lunch-tilllunch-möte 7-8 februari. Syftet med ett längre möte skulle vara att tillsammans inför
den nya mandatperioden få utrymme för fördjupade diskussioner om strategiska
samarbetsområden.
Regionrådet resonerade om behovet av att gemensamt identifiera nya gemensamma
utvecklingsområden. Bland annat lyftes relationen till nya Region Västerbotten,
Arbetsförmedlingens minskade öppettider, vatten och avlopp och mer avtalssamverkan
som möjliga områden att resonera vidare kring. Regionrådet slöt sig till att ett längre
planerings- och strategimöte ska hållas.
Ärendebeskrivning
Kommunchefsgruppens ordförande summerar aktiviteter och insatser utifrån
Regionrådets prioriterade områden 2015 – 2018.

6.

Beslut - Mötestider och kommunstyrelseseminarium 2018
Föredragande: Lisa Andersson Lindberg
Bilaga:
6)Förslag mötestider 2019
Beslut
- Regionrådet fastställer mötestider 2019 enligt bilagt förslag.
-

Regionrådet beslutar att ett kommunstyrelseseminarium hålls på temat
”Umeåregionen – samarbetsområden inom arbetsmarknadsregionen”

Anteckningar
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Regionrådet enades om att ett lunch-till-lunch-möte hålls den 7 – 8 februari enligt
beslut i ärende 5. Mötestider fastställdes enligt bilagt förslag.
Ärendebeskrivning
Förslag till mötestider 2019 återfinns i bilaga.
Vid kommunchefsmötet den 23 augusti beslutade kommuncheferna föreslå
Regionrådet att ett kommunstyrelseseminarium arrangeras under april 2019.
Syftet föreslås vara att i början av den nya mandatperioden ge möjlighet till
information och samtal om arbetsmarknadsregionen, om Umeåregionsamarbetet och
pågående samarbetsområden. Exempelvis ser kommunchefsgruppen ett behov av att
-

att inhämta synpunkter, behov, tankar och idéer för fortsatt utveckling av
samarbetet inom Umeåregionen de kommande åren
synliggöra pågående samarbeten
belysa det gemensamma arbetet för kompetensförsörjning utifrån
överenskommelsen med arbetsförmedlingen
informera och föra dialog kring bakgrund, syfte och fortsatt arbete med vårt
gemensamma PA-system

Beslut om datum och tema fattas.
7.

Turistiskt samarbete i Umeåregionen
Föredragande: Sirpa Kärki, projektledare Effekt, Sara Gustavsson, Visit Umeå AB
7.1) Slutrapportering projekt Effekt och fortsättning 2019
Bilaga:
7.1)Presentation 22 november 2018 regionråd Strategi
Privatturismen och Visit 2.0
Beslut
Regionrådet godkänner slutrapportering av projekt Effekt och tackar projektledarna
för arbetet i projektet.
Anteckningar
Sirpa Kärki, projektledare projekt Effekt avrapporterade projekt Effekt. Se bilaga –
presentation. En film som sammanfattar resultatet visades. Länk till filmen kommer att
skickas till kommunerna. En skriftlig slutrapport kommer också att sammanställas och
delges deltagande kommuner. Ett av resultaten är den gemensamt framtagna
privatturismstrategin. Se nästa ärende.
Sara Gustavsson, informerade om det planerade fortsatta samarbetet inom
Umeåregionen avseende turism och besöksnäring. Umeåregionen har ett brett utbud av
både stad och land, vildmark och shopping vilket lyftes som både en styrka och en
utmaning. Samarbete dels mellan kommunerna men också samarbeten med och mellan
privata och ideella aktörer lyftes som centralt för den fortsatta utvecklingen av
destinationen. Visit Umeå AB’s avsikt är att kunna bistå kommunerna i
utvecklingsarbetet och att förhoppningen är att kommunerna väljer att fortsätta
samarbetet enligt det förslag som presenterats om att ett tillägg till befintlig avtal
tecknas.
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Regionrådet skickade med hälsningen att föredragande är välkomna tillbaka för
fortsatta samtal om destinationsutveckling och det turistiska samarbetet i
Umeåregionen.
Ärendebeskrivning
Projekt Effekt Projekt Effekt är ett treårigt projekt som startade i oktober 2015 och
som avslutas i december 2018. Projektet är EU-finansierat och syftet har varit att
utveckla besöksnäringen i Umeåregionen genom att ta vara på de effekter som
Kulturhuvudstadsåret (Umeå 2014) förde med sig.
Projektet har jobbat inom tre fokusområden: Destinationsutveckling med hållbarhet i
fokus, Marknadsetablering och marknadsföring för marknadsnärvaro och Samverkan
mellan turistiska företag.
De åtgärder som genomförts har syftat till att destinationens – Visit Umeås –
varumärket stärks, att fler aktörer i regionen samverkar, att säsongsförlängning sker,
att fler besökare kommer till såväl staden som landsbygden mm.
Sirpa Kärki, projektledare närvarar för att ge en slutrapport av projektet. Sara
Gustavsson, VD, Visit Umeå AB närvarar också tillsammans med Anna Molin,
näringslivsservice i Umeå, för en presentation av hur arbetet är tänkt att fortsätta under
2019.
7.2) Beslut – Strategi privatturism
Bilaga: 7.2)Strategi Privatturism 8 oktober 2018
Beslut
Regionrådet ställer sig positivt till den gemensamt framtagna privatturismstrategin
och beslutar föreslår respektive kommun (exkl. Örnsköldsvik) att anta denna i den
egna kommunen.
Anteckningar
Regionrådet ställde sig positivt till den gemensamt framtagna strategin och beslutade
enligt förslag att föreslå respektive kommun (exkl. Örnsköldsvik) att anta den
gemensamt framtagna privatturismstrategin.

Ärendebeskrivning
Inom ramen för projekt Effekt har en privatturismstrategi tagits fram i samverkan
mellan kommunerna i Umeåregionen. Strategin presenterades vid regionrådsmötet 17
maj 2018. Ett flertal besök har också genomförts under 2018 i kommunerna för att
presentera och resonera kring den gemensamt framtagna privatturismstrategin.
Strategin är tänkt att ligga till grund och ge riktning för det fortsatta samarbetet för
destinationsutveckling inom Umeåregionen de närmaste åren. För att strategin ska
gälla behöver strategin antas i samtliga kommuner (exkl. Örnsköldsvik).
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Regionrådet föreslås fatta inriktningsbeslut om att rekommendera kommunerna att
anta den gemensamt framtagna privatturismstrategin.

8.

Fråga till regionrådet – Samarbete med UMU/SLU?
Föredragande:
Bilaga: Beslut
Regionrådet beslutar bjuda in ledningarna för Umeå Universitet, Sveriges
Lantbruksuniversitet och Mittuniversitetet till regionrådets strategidagar 7-8 februari,
lunch till lunch. Syftet är att tillsammans föra en dialog om möjlig samverkan och
samarbete.
Anteckningar
Mathias Haglund, Vindelns kommun ställde frågan till Regionrådet om ifall det finns
ett intresse av att regionrådet söker kontakt med Umeå Universitet, Sveriges
Lantbruksuniversitet och Mittuniversitetet för gemensam dialog om ökad samverkan.
Regionrådet ställde sig positivt och beslutade bjuda in ledningarna för de tre
universiteten till strategidagarna lunch-till-lunch den 7-8 februari 2019.
Ärendebeskrivning
Fråga anmäld från Mathias Haglund, Vindelns kommun.
Finns intresse från övriga kranskommuner att under 2019 undersöka möjligheterna att
utveckla samarbetet mer med Umeå universitet/SLU?

9.

Skriftlig information – Landsbygdsutveckling
Föredragande: Lisa A Linderberg
Bilaga:
Beslut: Regionrådet noterar informationen om att planeringen har påbörjats för att ta
fram en ny landsbygdsstrategi som ska ligga till grund för en Leader-ansökan.
Anteckningar
Lisa A L informerade kortfattat om att ett första möte har hållits för att påbörja arbetet
att ta fram en landsbygdsstrategi som ska ligga till grund för en ny leader-ansökan.
En fråga från URnära till regionrådet framfördes. Frågan rörde regionrådets ståndpunkt
avseende föreningens fortlevnad. Det konstaterades att landsbygdsutveckling i
samverkan mellan kommunerna och också mellan ideell, privat och kommunal sektor
är ett viktigt område för Umeåregionens utveckling.
Regionrådet är inte beslutande över föreningar eller andra organisationer men slöt sig
till att de erfarenheter, nätverk och kontaktytor som upparbetats genom föreningen
URnära är av värde för det fortsatta arbetet.
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Ärendebeskrivning
Vid regionrådsmötet den 17 maj 2018 beslutade regionrådet uppdra kommunchefsgruppen att ta fram ett förslag på fortsatt arbete för landsbygds-utveckling i
Umeåregionen. Möjliga kopplingar till samordning med och delaktighet från
Örnsköldsviks kommun ska ingå i förslaget.
Kommunchefsgruppen har tillsatt en arbetsgrupp som uppdragits ta fram en plan för
arbetet att ta fram en ny LLU-/Leader-strategi inför kommande programperiod.
En leader-strategi ska tas fram av ett partnerskap mellan kommunal, privat och ideell
sektor. Gruppen kommer under våren 2019 att involvera representanter från såväl
ideell som privat sektor i arbetet och utgångspunkten är att tillvarata de nätverk och
kontakter som byggts upp under innevarande programperiod.
Örnsköldsvik deltar i arbetsgruppen för att hålla kopplingen mellan våra Leaderområden och lägga grunden för ev. fortsatt/annat samarbete för landsbygdsutveckling.
10.

Skriftlig information – Umeåregionens gemensamma växel
Föredragande: Lisa A Linderberg
Bilaga: Beslut:
- Regionrådet noterar informationen om att en översyn av behov och
utvecklingsmöjligheter gällande Umeåregionens gemensamma växel ska göras.
- Regionrådet noterar informationen att utgångspunkten för översynen är att växeln
är ett fortsatt samarbetsområde samt att huvudbemanningen ska finnas kvar i
Bjurholms kommun.
Anteckningar
Regionrådet informerades om läget när det gäller Umeåregionens gemensamma växel
och om det arbete att se över behov och utvecklingsmöjligheter som
kommunchefsgruppen beslutat inleda.
Kommunchefsgruppens utgångspunkt är att samarbetet gällande växeln ska fortsätta
och att huvudbemanningen ska finnas i Bjurholms kommun. Regionrådet ställde sig
bakom kommunchefsgruppens utgångspunkter.
Ärendebeskrivning
Umeåregionens kommer (exkl. övik) har sedan många år tillbaka en gemensam
telefonväxelfunktion lokaliserad i Bjurholms kommun. Tillsammans upphandlar
kommunerna bemanning av växeln.
Det upphandlade bemanningsföretaget aviserade i juni 2018 att de inte hade för avsikt
att förlänga avtalet som skulle löpa ut i september 2018. Dock kom parterna överens
om att teckna ett förlängningsavtal. Förlängningsavtalet sträcker sig till och med
september 2019.
Med anledning av att nuvarande förlängda avtal upphör i september 2019 har
kommunchefsgruppen påbörjat en översyn av växelfunktionen.
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Tomas Forsberg, IT-chef i Umeå har uppdragits att tillsammans med IT-cheferna i
Umeåregionen beskriva vilka utvecklingsmöjligheter som finns för den gemensamma
telefoniplattformen. Uppdraget är bland annat att på lösningar för att undvika dubbla
telefoner (fasta + mobiler) för att minska kostnader och öka tillgängligheten.
Kommunchefsgruppen har också resonerat om de utvecklingsbehov som finns
avseende den gemensamma växeln som ”kundtjänst”. Ett uppdrag att se över
kommunernas behov och den utvecklingspotential som finns ur ett
kommunikationsperspektiv har formulerats. Bland annat ska utvecklingen avseende etjänster beaktas.
Översynen utgår från att växeln även fortsättningsvis är ett samarbetsområde och att
huvudbemanningen ska finnas i Bjurholms kommun.
11.

Skriftlig information – Nytt näringslivsprojekt
Föredragande: Lisa A Linderberg
Bilagor:
Beslut: Regionrådet noterar informationen om att ett nytt näringslivsprojekt ska
skrivas fram.
Anteckningar
Regionrådet informerades om att ett nytt näringslivsprojekt är under framskrivning.
Förmöten har hållits tillsammans med Region Västerbotten för att undersöka
finansieringsmöjligheter. Ett resonemang fördes i regionrådet om att se till att den
ansökan som skrivs följer de krav som ställs av tillväxtverket.
Det konstaterades också att ansökningstiden är knapp och att ansökan kommer att
lämnas in strax efter årsskiftet före Regionrådets första möte. Beslut om deltagande
och medfinansiering fattas i respektive kommun. Regionrådet hålls informerat om
processen.
Ärendebeskrivning
Nuvarande näringslivsprojekt "NIS" avslutas hösten 2019. Kommunchefsgruppen har
fattat beslut om att ett nytt näringslivsprojekt ska skrivas fram.
Näringslivsarbetsgruppen har uppdragits att påbörja arbetet. Regionrådet kommer
under våren 2019 att hållas informerat om processen.

UMEÅREGIONEN
Regionrådet

12.

ANTECKNINGAR
2018-11-22

14(16)

Information – val av ordförande och vice ordförande kommunchefsgrupp
Föredragande: Bilagor:
Beslut: Regionrådet noterar informationen att Karin Ahnqvist, Robertsfors kommun
har valts till ordförande samt att Margaretha Alfredsson, Umeå kommun valts till
vice ordförande i kommunchefsgruppen.
Ärendebeskrivning
Kommunchefsgruppen har beslutat
- Att utse Karin Ahnqvist, Robertsfors kommun till ordförande för
kommunchefsgruppen
- Att utse Margaretha Alfredsson, Umeå kommun, till vice ordförande i
kommunchefsgruppen

13.

Val av ordförande och vice ordförande Umeåregionens Regionråd
Beslut: Regionrådet beslutar att val av ordförande och vice ordförande till
Umeåregionens Regionråd sker vid regionrådets första möte efter årsskiftet 7 – 8
februari 2019.
Anteckningar
Regionrådet slöt sig till att val av ordförande och val av vice ordförande till
Regionrådet sker vid regionrådets första möte 2019-02-07 – 2019-02-08.

14.

Övriga frågor
14.1 Arbetsförmedlingens och försäkringskassans digitalisering och öppettider
Föredragande:
Ulf Månsson, Nordmalings kommun
Bilaga:
14.1)Tydliggörande av kommunens och Arbetsförmedlingens
gränsdragningslista
Beslut:
Regionrådet beslutar att gemensam skrivelse ska göras till Arbetsförmedlingen samt
till Försäkringskassan med syfte att påtala de konsekvenser dessa myndigheters
digitalisering och förändrade öppettider får för kommunerna och medborgare i behov
av särskilt stöd
Anteckningar
Ulf Månsson, ställde på uppdrag av kommunchefsgruppen frågan till Regionrådet om
det finns ett intresse av att skriva en gemensam skrivelse till Arbetsförmedlingen och
Försäkringskassan för att dessa ska uppmärksamma sitt uppdrag och ta ökat ansvar för
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medborgare med särskilda behov i det förändrings- och digitaliseringsarbete som pågår
inom nämnda myndigheter.
Regionrådet instämde i beskrivningen av problematiken och ställde sig bakom
förslaget att uppmärksamma AF och FK på detta genom gemensam skrivelse.
Regionrådet slöt sig till att två skrivelser ska göras till de två olika myndigheterna. I
skrivelserna ska det framgå att;
-

-

att detta utifrån kommunernas perspektiv är ett problem som uppstår pga flera
olika myndigheters digitalisering och minskade tillgänglighet för medborgare
med särskilda behov
att det samlade trycket på kommunerna blir ett stort problem för såväl
medborgare som kommunerna
att frågan ställs om vilka åtgärder som kommer att vidtas samt
att Regionrådet förväntar sig att AF och FK återkommer till Regionrådet och
kommunerna med svar på hur problemen kommer att hanteras och vilka
åtgärder som kommer att vidtas

Ärendebeskrivning
Ärendebeskrivning, bakgrund och frågeställning återfinns i bilaga.

14.2 Sveriges byggindustrier
Beslut: Regionrådet beslutar bjuda in Sveriges byggindustrier för en dialog om
gemensamt agerande för att stimulera byggandet på landsbygden i samband med
mötet den 7-8 februari 2019.
Anteckningar
Madelaine Jakobsson framförde att Sveriges Byggindustrier har ett önskemål om att
träffa Regionrådet för samtal om vad som kan göras tillsammans för att underlätta
byggandet på landsbygd. Bland annat finns problem med finansiering för
nyproduktion.
Regionrådet konstaterade att ökad produktionstakt på landsbygden kan vara ett av de
områden Umeåregionen kommer fokusera på under kommande mandatperiod. Frågan
lyfts vid regionrådets strategi-dagar 7-8 februari. Christer Johansson, Sveriges
Byggindustrier bjuds in att delta för dialog till detta möte.
Madelaine tipsade om en debattartikel som publicerats av Sveriges byggindustrier och
som kan utgöra ett diskussionsunderlag:
https://www.sverigesbyggindustrier.se/nyhetsarkiv/sa-kan-bostadsbyggandet-palandsbygden-o__8043

15.

Nästa möte – beslut om plats
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Regionrådsmöte torsdag till fredag, 7 – 8 februari, lunch till lunch, Örnsköldsvik.

16.

Mötets avslutande
Ordförande förklarade mötet avslutat.

Vid tangenterna
Lisa Andersson Lindberg
Umeåregionens kansli

