Umeåregionråd
2020-06-04 09:15 - 12:00
Plats
Digitalt möte - Teams

Deltagare
Maria Persson (Organisatör, Frånvarande), Anders Agren, Anders Persson, Anna Frej, AnnaBritta Akerlind, Christina Lidstrom, Grethel Broman, Hans Lindberg, Jimmy Johansson, Karolina
Johansson, Lars Tangden, Lisa Andersson Lindberg, Madelaine Jakobsson, Magnus Haglund,
Margaretha Alfredsson, Martin Berglund, Mathias Haglund, Patrik Nilsson, Ordförande, Per
Nylen, Simon Karstrom, Therese Berg, Ulf Eriksson (Frånvarande), Ulf Mansson

1. Mötet öppnas
Mötet öppnas. Övriga frågor anmäls.

Anteckningar
Mötet sker helt digitalt och öppnas av Patrik Nilsson. Upprop sker. Inga övriga frågor anmäls.

2. Läget i kommunerna - Covid19
Ärendebeskrivning
Utrymme ges vid mötet att stämma av läget i kommunerna vad gäller Covid-19.

Anteckningar
Respektive kommun berättar om läget i kommunerna. Dels ges information om läget generellt
och dels mer specifikt när det gäller Covid-19.
Vad gäller Covid-19 bedöms läget som stabilt. Flera kommuner lyfter den fortsatta uthålligheten i
organisationerna som en utmaning. Flera kommuner har också skjutit på budgetprocessen med
anledning av att det osäkra läget när det gäller minskade skatteintäkter och ökade kostnader.

Ej justerat
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3. Föregående mötesanteckningar
Ärendebeskrivning
Vi går igenom anteckningarna från föregående möte 17 februari 2020.
Förslag till beslut: Anteckningarna noteras och läggs till handlingarna.

Beslut
Anteckningarna från den 17 februari noteras och läggs till handlingarna.

Bilagor
Protokoll Umeåregionråd 2020-02-17.pdf

4. Info: Ny ordförande kommunchefsgruppen
Ärendebeskrivning
Kommunchefsgruppen har utsett Magnus Haglund till ny ordförande i kommunchefsgruppen.
Förslag till beslut: URR noterar informationen att Magnus Haglund, Örnsköldsviks kommun,
utsetts till ordförande i kommunchefsgruppen.

Beslut
URR noterar informationen att Magnus Haglund, Örnsköldsviks kommun, utsetts till
ordförande i kommunchefsgruppen.

Ej justerat
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5. Beslut: Studieresa 16 - 18 september
Ärendebeskrivning
Umeåregionrådet beslutade 2019-11-29 att genomföra en studieresa till Stockholm hösten den
16-18 september 2020 i samband med Business Arena.
Temat beslutades vara deltagande vid Business arena Stockholm 16 eller 17 september samt
studiebesök ”kommunal effektivisering” (kundcenter/kundtjänst, samverkan myndighetsutövning).
För att hitta intressanta studiebesök och sätta programmet behöver Stockholms-kommuner och
regionala samarbeten kontaktas med förfrågning om att få komma på besök. Läget för att göra
detta har under våren varit mindre bra. Det är också svårt att i dagsläget veta om Business Arena
Stockholm i september kommer att genomföras enligt plan. Inte heller vet vi hur
rekommendationer kring resande och folksamlingar kommer se ut i september.
Kommunchefsgruppen har därför pausat planeringen tills vidare i avvaktan på beslut från URR.
Resa, boende och konferenslokal är bokat men möjligt att avboka fram till den 7 juni.
Efter samråd mellan kansliet och URR's ordförande är förslaget att den planerade resan ställs in
och att en ny resa planeras in så snart läget beträffande Covid-19 har stabiliserats.

Anteckningar
URR sluter sig till att det inte är möjligt att genomföra studieresan de planerade datumen.
Ett förslag lyfts att reservera de nya datumen 8 - 9 december 2020 för gemensam resa och besök
vid Business Arena i Stockholm. URR ställer sig bakom förslaget.

Beslut
Studieresan den 16 - 18 september ställs in. Datumen 8 - 9 december 2020
reserveras för gemensam resa och besök vid Business Arena i Stockholm.

Ej justerat
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6. Status fokusområden för samverkan 2020
Föredragande: Lisa Andersson Lindberg
Ärendebeskrivning
Umeåregionrådet fattade i november 2019 beslut om ett antal fokusområden för samverkan 2020.
Se bilaga (länk nedan).
Kommunchefsgruppen har gått igenom fokusområdena och gjort vissa justeringar av planerade
aktiviteter med anledning av ändrade förutsättningar. Lisa rapporterar status för de olika
aktiviteterna och områdena.
Regionrådet resonerar om ifall det finns behov av justeringar, tillägg och/eller omprioritering med
anledning av läget i världen.

Anteckningar
Lisa ger en information om läget i de beslutade fokusområdena för samverkan. Se bifogad ppt
(länk nedan).
Frågan ställs om det finns behov av revideringar eller kompletteringar.
Synpunkter från URR;

•

•
•
•

Det är viktigt att sätta igång gemensamt arbete inför revidering av
transportplanerna om vi ska ha en möjlighet att gemensamt påverka planerna.
Kommunchefsgruppen uppdras att påbörja arbetet med samarbete inför
revideringen av transportplanerna.
Ett förtydligande görs gällande samarbete mellan Kontaktcenter i Örnsköldsvik
och Växeln i Bjurholm. Frågan handlar om erfarenhetsutbyte mellan
tjänstemannaorganisationerna.
Det är viktigt att fortsätta med tematiska områden och fördjupade diskussioner
kring dessa vid URR-mötena.
Ett önskemål om att ta del av intressanta samverkans och samarbetsområden
lyfts. Förslaget är att kommunchefsgruppen tar med sig frågan och återkommer
till URR med goda exempel på samverkan. URR ställer sig bakom förslaget.

Beslut
Kommunchefsgruppen uppdras påbörja gemensamt arbete inför revideringen av
transportplanerna.
Kommunchefsgruppen uppdras ta med sig frågan om att lyfta fler goda exempel på
samarbete och samverkan och återkomma till URR med förslag.

Ej justerat
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Bilagor
Fokusområden för samverkan 2020_rev datum.pdf

7. Landsbygdsutvecklingsstrategi
Föredragande: Lisa A L
Ärendebeskrivning
Enligt årsplaneringen skulle den gemensamma landsbygdsutvecklingsstrategin för Umeåregionen
lyftas vid detta URR. Den ursprungliga tidplanen har inte kunnat hållas och arbetsgruppen arbetar
för att så snart som möjligt få fram ett dokument som kan utgöra plattform i det fortsatta
gemensamma arbetet för landsbygdsutveckling.
Dokumentet kommer att hanteras i kommunchefsgruppen innan det går till URR.
Kommunchefsgruppen har frågan på agendan till kommunchefsmötet den 12 juni.
Förslaget är att frågan lyfts på URR i september 2020 (se ärende 6.).

Anteckningar
Frågan om lyftes under ärende 6. Informationen noteras.

Beslut
URR noterar informationen om förskjuten tidplan för gemensam
landsbygdsutvecklingsstrategi. Frågan lyfts igen på URR den 18 september.

8. RUS - gemensamt remissvar från Umeåregionen
Föredragande: Susanne Thurén, Omvärldsstrateg, Umeå kommun
Ärendebeskrivning
Ett gemensamt remissvar på Västerbottens regionala utvecklingsstrategi har tagits fram i
samarbete mellan samtliga kommuner i Umeåregionen.
Det slutgiltiga remissvaret återfinns i bilaga (länk nedan). Remissvaret har, eller kommer inom
kort, att hanteras i respektive kommun och skickas in från Umeå kommun efter beslut fattats i
samtliga kommuner. Sista dag att skicka in remissvar är den 10 juni.

Ej justerat

Susanne Thurén, deltar för att berätta om huvuddragen i det gemensamma svaret samt svara på
eventuella frågor.
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Anteckningar
Susanne Thurén, Omvärldsstrateg, Umeå kommun ger en sammanfattning av den kritik som
framförts från den tjänstemannagrupp som haft uppdraget att ta fram ett gemensamt remissvar
på Västerbottens regionala utvecklingsstrategi (RUS).
URR resonerar om de framförda synpunkterna på RUS. Bland annat lyfts att svaret är detaljerat
och omfattande och att svar på en del av de utpekade luckorna den föreslagna RUS kan
återfinnas i bilagor.
Det konstateras att frågan inte hanterats politiskt i alla kommuner ännu. Umeå kommun meddelar
att frågan hanterats i KS att Umeå valt att göra några justeringar i den skrivelse som föreslagits
av tjänstemannagruppen.
Frågan hanteras i respektive kommun.

Bilagor
Umeåregionen remissvar RUS 2020-2030 (1).docx, Bilaga, RUS med kommentarer (1).pdf

9. Tematiskt område - Läget på arbetsmarknaden och
Arbetsförmedlingens nya roll
Kl 13-15
Anders Hahlin Arbetsförmedlingen i Umeå och Jessica Norman, Arbetsförmedlingen i
Örnsköldsvik, är inbjudna för att ge information och resonera tillsammans med URR om;
- Corona-pandemins effekter - Hur ser inskrivningstalen ut nationellt, regionalt och lokalt?
- Arbetsförmedlingens nya roll – Läget i AFs förändringsarbete regionalt och lokalt?
Arbetsförmedlingens närvaro? Vad vet vi om det nya systemet där fristående aktörer ska matcha
och rusta arbetssökande för lediga jobb?

Anteckningar
Anders Hahlin Arbetsförmedlingen i Umeå och Jessica Norman, Arbetsförmedlingen i
Örnsköldsvik deltar vid mötet för att tillsammans med URR resonera om nuläge, behov av
samarbete och den lokala närvaron i kommunerna.

Ej justerat

För närvarande har en förhållandevis stor omflyttning av personal skett inom AF för att möta det
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ökade behovet av personal för inskrivningar av arbetssökande nationellt. Inom Umeåregionen ser
vi ännu inga markanta ökningar av antalet inskrivningar vid AF. Dock behöver personal placerade
i Umeå och Örnsköldsvik tillfälligt omplaceras för att arbeta med inskrivningar i de delar av landet
som har ett stort inflöde av arbetssökande.
Parallellt pågår ett omfattande arbete med att utveckla den nya myndigheten som ska vara på
plats 2022. I regleringsbrevet anges att Arbetsförmedlingen ska erbjuda likvärdig service i hela
landet för arbetssökande och arbetsgivare. Det anges också att det ska finnas en lokal närvaro i
kommunerna.
Frågan är vad denna likvärdighet innebär och hur den lokala närvaron ska säkras. Anders Hahlin
förmedlar att den gemensamma överenskommelsen som tecknats mellan Umeåregionens
kommuner och arbetsförmedlingen är värdefull att luta sig mot i de förändringar som sker inom
arbetsförmedlingen som organisation.
Samarbete mellan Arbetsförmedlingen och kommunerna kommer att vara fortsatt viktigt för
kompetensförsörjningen och för matchning mellan arbetstagare och arbetsgivare.
Samordningsförbundet nämns också som en plattform för samarbete men det kommer också
finnas behov av systematiserat samarbete utöver det samarbete som bedrivs genom
samordningsförbundet.
Det saknas idag en tydlig struktur och systematik i samarbetet mellan kommunerna och
Arbetsförmedlingen. Det finns ett tydligt behov av ett beredande forum för gemensam bevakning
av nuläget och för överenskommelser om gemensamma insatser. Framförallt lyfts behovet av
mer systematisk samverkan när det gäller arbetsmarknadsutbildningar. Det finns också ett tydligt
behov av lokala analyser, något Arbetsfördelningen framför som ett önskvärt samarbetsområde.
URR beslutar uppdra till kommunchefsgruppen att hitta, eller tillskapa, ett forum för en mer
systematisk samverkan mellan Arbetsförmedlingen och kommunerna. Behoven rör samverkan
kring arbetsmarknadsutbildningar samt gemensamt agerande utifrån nulägesanalyser och den
gemensamma överenskommelsen.

Beslut
URR uppdrar till kommunchefsgruppen att hitta, eller tillskapa, ett forum för en mer
systematisk samverkan mellan Arbetsförmedlingen och kommunerna. Behoven rör
bland annat samverkan och samordning gällande arbetsmarknadsutbildningar och
gemensamt agerande utifrån nulägesanalyser och den gemensamma
överenskommelsen.

Ej justerat
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10. Nästa möte
OBS! 16, 17 eller 18 september.

Anteckningar
Nästa URR skulle enligt planeringen hållas i samband med studieresan den 16 - 18 september.
Eftersom resan senareläggs behöver datum för nästa URR fastställas. URR beslutar att nästa
möte sker den 18 september.

Beslut
Datum för nästa URR beslutas vara den 18 september 2020.

11. Övriga frågor
12. Mötet avslutas

Ej justerat
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