
Umeåregionråd
2020-09-18 09:15 - 15:15

Plats
Fysiskt möte i Oasen, Nordmaling (möjlighet att delta på distans)Fika fr kl 09.00

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

1.    Mötet öppnas
Mötet öppnas. Övriga frågor anmäls.

Anteckningar
Mötet öppnas av ordförande Patrik Nilsson. Inga övriga frågor anmäldes. Förslag till dagordning
godkändes.

2.    Föregående mötesanteckningar
Ärendebeskrivning

Vi går igenom anteckningarna från föregående möte 4 juni 2020. Se bifogad fil (länk nedan). 

Förslag till beslut: Anteckningarna noteras och läggs till handlingarna.

Anteckningar
Anteckningar från föregående möte godkänns och läggs till handlingarna.

Bilagor
Umeåregionråd Anteckningar - 2020-06-04.pdf
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3.    Information - Studieresa 8 - 9 december
Ärendebeskrivning

Umeåregionrådet beslutade 2019-11-29  att genomföra en studieresa till Stockholm hösten den

16-18 september 2020 i samband med Business Arena. 

Vi fick besked innan sommaren om att Business arena skulle flyttas till den 8-9 december och

URR fattade beslutet att också flytta resan till dessa datum. 

Nu står det klart att Business Arena 2020 i Stockholm ställs in helt och hållet. Resan är därför

avbokad. En avbokingsavgift om 2500 kr har betalats.

Peter Juneblad kommer under nästa punkt att berätta mer om arbetet kring Business Arena och

vad som sker nu i samarbetet.

Förslag till beslut: Informationen noteras och läggs till handlingarna.

Anteckningar
Rättelse: Business Arena 2020 i Stockholm kommer inte att hållas i det format som varit planerat.
På grund av Covid-19 kommer det inte vara möjligt att genomföra de fysiska möten, utställningar
och seminarier som ingår i grundkonceptet. Det pågår diskussioner om att arrangera konferensen
helt eller delvis digitalt.

Det konstateras att det är viktigt att hålla kvar tanken om en gemensam resa inför framtiden. En
resa är viktig för relationsskapandet och förtroendet. Planera in resa 2021 som genomförs om det
är möjligt utifrån då rådande omständigheter.

URR noterar informationen att resan 2020 är avbokad.

Åtgärder

Planera in resa 2021

2020-10-21 Lisa Andersson Lindberg

Beslut
URR noterar informationen att resan 2020 är avbokad.
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4.    Information och dialog - Gemensamma näringslivsfrågor
Föredragande: Peter Juneblad, näringslivschef Umeå

Ett av årets tematiska områden är "Näringsregion". Inom detta område ryms bland annat den

gemensamma satsningen på Business Arena, projektet NIS, landsbygdsutveckling (tematiskt

samtal efter lunch) och transport och infrastruktur (se nästa punkt på dagordningen). 

Peter Juneblad, näringslivschef i Umeå kommun, är inbjuden för att ge en lägesbild kring en några

av de samarbeten som pågår inom näringslivsområdet. 

- Business Arena

- Etableringar i regionen 

- Några olika projekt som är på gång

- Rally VM 2022

Anteckningar
Peter Juneblad ger en lägesbild av gemensamma frågor och pågående samarbeten inom
näringslivsområdet.

• Business Sweden
Region Västerbotten är partner i Business Sweden och ska vara en länk för
investeringar i Västerbottens kommuner. I dagsläget fungerar Umeå kommun
som motor i arbetet. Region Västerbotten är en mycket viktig part i samarbetet
och vi behöver alla hjälpas åt för att möjliggöra för RVB att utgöra länken
mellan kommuner och investerare.

• Business Arena 
Business Arena 2020 i Stockholm kommer inte att hållas i det format som varit
planerat. På grund av Covid-19 kommer det inte vara möjligt att genomföra de
fysiska möten, utställningar och seminarier som ingår i grundkonceptet. Det
pågår diskussioner om att arrangera konferensen helt eller delvis digitalt.
Umeå fortsätter hålla kontakten med företagsnytt och håller representanterna i
Umeåregionens samarbete uppdaterade.

• Rally VM 2022
Information om att det pågår samtal om att arrangera Rally VM 2022 i Umeå
och delar av Umeåregionen. Inga beslut är fattade men Umeå ligger bra till.
Kommunerna i Umeåregionen kommer hållas uppdaterade.

URR tackar för informationen.

Beslut
URR tackar för informationen.
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5.    Samordning transportplan
Föredragande: Lisa A Lindberg

Vid föregående Umeåregionråd uppdrogs kommunchefsgruppen att påbörja gemensamt arbete

inför revideringen av transportplanerna. 

Kommunchefsgruppen har tillsammans med tjänstepersoner i Umeå kommun resonerat om

uppdraget, upplägg och tillvägagångssätt. En presentation av tidplan och uppdrag bifogas. 

Kommunchefsgruppen föreslår att URR vid nästa möte ägnar tid åt fördjupade samtal och inspel

till samarbetet rörande infrastruktur och transportplan(er).

Frågeställningar: 

- Överensstämmer bifogat uppdrag med Umeåregionrådets förväntningar? 

- Vad är önskvärt att lyfta och/eller uppnå vid fördjupade samtal om "samordning

transportplan(er)" vid nästa URR?

Anteckningar
URR ställer sig bakom uppdragsbeskrivningen:

• Bilda ett nätverk/arbetsgrupp med berörda tjänstepersoner hos kommunerna
• Identifiera gemensamma prioriteringar av infrastruktur hos Umeåregionens

kommuner
• Formulera en text som kan ingå i inspel till och yttranden över kommande

nationell transportplan
• Föreslå vid vilka tillfällen inspel och yttranden ska göras
• Föreslå hur inspelet ska göras

I bifogat underlag ställs frågan om vem som ska ta det första initiativet. URR sluter sig till att
Umeå tar det första initiativet.

URR beslutar också att temat för nästa URR blir att påbörja resonemangen om gemensamma
prioriteringar.

Kommunchefsgruppen uppdras att tillsätta en arbetsgrupp med utsedda kontaktpersoner i
respektive kommun. Gruppen ska arbeta utifrån ovan beskrivna uppdrag. 

Åtgärder
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Utse kontaktpersoner i respektive kommun för arbete med transportplan enl uppdrag
+ förberedelse inför URR 3 dec.

Ej angivet Jimmy Johansson

Utse kontaktpersoner i respektive kommun för arbete med transportplan enl uppdrag
+ förberedelse inför URR 3 dec.

Ej angivet Karolina Johansson

Utse kontaktpersoner i respektive kommun för arbete med transportplan enl uppdrag
+ förberedelse inför URR 3 dec.

Ej angivet Magnus Haglund

Utse kontaktpersoner i respektive kommun för arbete med transportplan enl uppdrag
+ förberedelse inför URR 3 dec.

Ej angivet Margaretha Alfredsson

Utse kontaktpersoner i respektive kommun för arbete med transportplan enl uppdrag
+ förberedelse inför URR 3 dec.

Ej angivet Ulf Mansson

Utse kontaktpersoner i respektive kommun för arbete med transportplan enl uppdrag
+ förberedelse inför URR 3 dec.

Ej angivet Anders Persson

Utse kontaktpersoner i respektive kommun för arbete med transportplan enl uppdrag
+ förberedelse inför URR 3 dec.

Ej angivet Therese Berg

Beslut
URR ställer sig bakom föreslaget till uppdrag enligt bilaga.

Kommunchefsgruppen uppdras att tillsätta en arbetsgrupp med utsedda
kontaktpersoner i respektive kommun. Gruppen ska arbeta utifrån ovan beskrivna
uppdrag.

Umeås tjänsteperson(er) tar initiativ i arbetet med samordning inför revideringar av
transportplanerna.

Bilagor
Transportplan 2020 Umeåregionen.pdf
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6.    Umeåregionsamarbetet - varför, vad och hur?
Mot bakgrund av att vi har en ny "avsiktsförklaring" för samarbetet och att vi har några nya

medlemmar i Umeåregionrådet och kommunchefsgruppen, går vi igenom grunderna för

samarbetet och resonerar kring vad samarbetet innebär. 

Den nya avsiktsförklaringen bifogas (se länk nedan).

Anteckningar
En presentation görs av vad Umeåregionen är, varför vi samarbetar och hur arbetet går till. Bland
annat lyfts Umeåregionrådets roll och vad ett beslut i Umeåregionrådet innebär i relation till att
alla kommuner är självstyrande.

En kortfattad överblick ges över årshjulet, det ekonomiska läget och planen inför nästa möte.

Vid nästa möte ska en uppföljning göras av innevarande år, mötestider, budget och
fokusområden för nästa år ska beslutas.

URR beslutar att mötestider behöver läggas fast innan nästa möte den 3 december. Vid mötet
den 3 december beslutas tiderna.

Vidare sluter sig URR till att det är önskvärt att det före nästa möte förs en dialog i respektive
kommun om nästa års fokusområden för samverkan.

Eftersom flera av årets planerade aktiviteter ställts in pga Covid-19 kommer vi vid årsskiftet att ha
medel över.
En fingervisning om prognos vid årsskiftet är att vi kommer ha kvar ca 1,4 milj i
utvecklingsmedel.

Frågeställningar att utgå ifrån i dialog på hemmaplan:
• Vad ser vi är nästa års utmaningar i vår kommun som vi kan hantera

gemensamt genom samverkan, samordning och/eller samarbete?
• Vad ser vi är våra styrkor som vi kan utveckla tillsammans?
• Vad ska vi fortsätta med av fokusområden 2020?
• Vad ska vi avsluta av fokusområden 2020?

Tänk på Umeåregionens tre ben: "effektivisering av kommunal verksamhet", "utveckla
arbetsmarknadsregionen" och "demokratisk samverkan".
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Presentationen bifogas.

Beslut
URR beslutar att mötestider läggs fast innan nästa möte den 3 december. Vid mötet
den 3 december beslutas tiderna.

Det är önskvärt att det före nästa möte den 3 december förs en dialog i respektive
kommun om nästa års fokusområden för samverkan.

Bilagor
Avsiktsförklaring Umeåregionens kommuner i samverkan för gemensam utveckling och
effektivisering.pdf,  Vad varför hur Umeåregionen 20200918.pdf

7.    Nästa möte
Nästa URR är planerat till den 3 december 2020. Ska vi ha ett fysiskt eller digitalt möte? Plats?

Anteckningar
beslutar att kommande Umeåregionrådsmöte hålls i Örnsköldsviks kommun, under förutsättning
att det är möjligt med fysiskt möte.

Beslut
Kommande Umeåregionrådsmöte hålls i Örnsköldsviks kommun, under förutsättning
att det är möjligt med fysiskt möte.

8.    Övriga frågor

Anteckningar
Inga övriga frågor.

9.    Lunch
Vi äter lunch i kafeterian i anslutning till Oasen.
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10.    Tematiskt område: Landsbygdsutveckling (strategi)
Föredragande: Jennie B Kalén och Linnea Egnor Byström

Jennie Bergvall Karlén och Linnea Egnor Byström presenterar strukturen och de tematiska

områdena i den kommande gemensamma landsbygdsutvecklingsstrategin. 

Som grund för samtalen presenteras korta sammanfattningar av områdena på övergripande nivå

tillsammans med exempel på uttalanden och synpunkter som framkommit i samband med de

lokala workshops som genomförts inom ramen för strategin, samt genom tidigare dialoger med

boende och verksamma på Umeåregionens landsbygder. 

Syftet är att ge URR möjlighet att komma med inspel inom de olika områdena. Dessa inspel ska

jobbas in i det kommande strategidokumentet. 

Under arbetets gång har det varit viktigt att särskilja begreppet ”strategi” från begreppen

”handlingsplan”, ”åtgärd” och/eller ”aktivitet”. Detta skulle istället kunna vara ett nästa steg. 

De övergripande tematiska områden som identifierats, och som kommer att presenteras närmare

vid mötet, är:  

- Bo & bygga

- Lokal offentlig service

- Lokalt näringsliv

- Besöksnäring 

- Infrastruktur

- Kultur och fritid

- Lokalt ledd utveckling

- Attraktivitet och attityder

Bakgrund samt tidplan återfinns i bilaga (länk nedan).

Anteckningar
Fördjupade samtal utifrån de tematiska områden som identifierats i den gemensamma
landsbygdsutvecklingsstrategin.

Positiv respons från URR. Bland annat lyfts att det är positivt att vi i strategin säger "landsbygder"
och inte "landsbygd" eftersom landsbygderna i Umeåregionen ser väldigt olika ut.

Tidplan:
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• Fredag 18 september: Tematiskt samtal vid URR, Landsbygdsutveckling i
Umeåregionen.

• bearbetning utifrån URR
• Onsdag 23 september: skrivargruppen skickar ett första strategi-utkast till

arbetsgruppen med inarbetade synpunkter från URR.
• Måndag 28 september: deadline för arbetsgruppen att komma med

inspel/synpunkter på utkastet.
• Fredag 2 oktober: Utskick till KCgruppen av ett första förslag. Varje

kommunchef avgör om, och på vilket sätt, synpunkter ska inhämtas i den egna
kommunen!

• Torsdag 8 oktober: Kommuncheferna ger inspel på dokumentet.
• Torsdag 5 november: Slutbehandling i KCgruppen. Beslut om vidare

hantering.
• Torsdag 26 november: ev Utskick till URR?
• Torsdag 3 december: URRmöte.

URR godkänner upplägg och de tematiska områdena i landsbygdsutvecklingsstrategin och
konstaterar att det presenterade underlaget motsvarar vad som efterfrågats.

Bakgrundsbeskrivning, PPT samt kommentarer från workshoparna bifogas.

Beslut
URR godkänner de tematiska områdena i landsbygdsutvecklingsstrategin och
konstaterar att det presenterade underlaget motsvarar det som efterfrågats.

Bilagor
Bakgrund o tidplan landsbygdsutvecklingsstrategi20200918.pdf,  Landsbygdsutvecklingsstrategi i
Umeåregionen - 2020-09-18 (2).pdf,  Lokala workshops och dialoger2.pdf
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11.    Leader - Gemensamma frågor
Kommunchefsgruppen resonerade vid kommunchefsmötet den 27 augusti om vikten av att de

olika kommande leader-områdena samarbetar dels i strategiskrivandet men också under

programperiodens gång. Detta för att möjliggöra gemensamma och/eller parallella projekt.

Exempel är biosfärområdet, Vindelälvens fiskevatten samt samarbete mellan Leader Höga Kusten

och det (förhoppningsvis) kommande Leader-område som innefattar övriga kommuner i

Umeåregionen.

Förslag: Kansliet föreslår att URR fastslår vikten av att samarbete sker mellan de kommande

leader-områdena redan i strategiskrivningen för att möjliggöra gemensam utveckling i hela

Umeåregionen.

Anteckningar
Beslut enligt förslag.

Beslut
URR fastslår vikten av att samarbete sker redan i strategiskrivningen mellan de
kommande leader-områdena Höga Kusten och Umeåregionen. Samarbete med
tidigare leaderområde Fiskeområde Vindelälven samt biosfärområdet är också av
stor vikt för gemensam fortsatt utveckling av Umeåregionen.
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12.    Leader (berör inte Örnsköldsvik)
Vid Umeåregionens kommunchefsmöte den 27 augusti lyftes frågan om att lämna in en

intresseanmälan för att bilda leaderområde. Kommunchefsgruppen beslutade att Umeåregionens

kommuner (exkl Örnsköldsvik som fortsätter samarbetet inom Leader Höga Kusten) gemensamt

ska göra en intresseanmälan genom Umeåregionens kansli

En intresseanmälan har gjorts till Jordbruksverket från Umeåregionens kansli. Anmälan är inte

bindande utan syftet är att Jordbruksverket ska få en överblick över vilka partnerskap och

geografiska områden som aviserar intresse att bilda leaderområden. Den anmälan som skickats in

gäller kommunerna Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Umeå, Vännäs och Vindeln och har gjorts

under Umeå kommuns organisationsnummer med fullmakt till Lisa A Lindberg, Umeåregionens

kansli.

Den ideella föreningen URnära har också meddelat att de har för avsikt att göra en

intresseanmälan för Umeåregionens kommuner (ex Övik).

Kommunchefsgruppen uppmuntrar URnära ideella förening att gå in med en intresseanmälan

genom föreningen. 

- Kontaktpersoner för arbetet? 

- Vad är status i föreningen URnära?

Anteckningar
(Per Nylén, Anna-Britta Åkerlind och Magnus Haglund deltog inte då frågan inte berör

Örnsköldsvik)

Christina Lidström, ordförande i URnära ideella förening berättar om status i föreningen. URR
resonerar om huruvida en ny förening ska startas eller om det fortsatta arbetet ska ske genom
URnära.

URR konstaterar att frågan behöver diskuteras vidare politiskt.

Beslut
Frågan om URnära ideella förening ska diskuteras vidare politiskt.
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13.    Information - avfallshantering - gemensam plan (berör
inte Örnsköldsvik)
Föredragande. Inger Olofsson, Vännäs kommun och Elisabeth Johansson, Vakin. 

Föredragande deltar för att ge URR information om mål m.m. på föreslagna avfallsplaner som

gäller för respektive kommun och som vi tagit fram gemensamt (Umeå, Nordmaling, Vindeln,

Robertsfors, Bjurholm och Vännäs).

Anteckningar
(Per Nylén, Anna-Britta Åkerlind och Magnus Haglund deltog inte då frågan inte berör
Örnsköldsvik).

Inger Olofsson och Elisabeth Johansson presenterade den avfallsplan som Bjurholm,
Nordmaling, Robertsfors, Vindeln, Vännäs och Umeå kommuner ska besluta om.

Planen har arbetats fram gemensamt och kommer att vara en del av kommunens
renhållningsordning.

Respektive kommun kommer att besluta om ”sin” avfallsplan. Datum för beslut i respektive
kommun återfinns i den presentation som gjordes och som bifogas.

Beslut
URR tackar för informationen om den framtagna avfallsplanen.

Bilagor
Information till Umeåregionrådet avfallsplan.pdf

14.    Mötet avslutas

Anteckningar
Mötet avslutades.
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