
Umeåregionråd 3 dec 2020
2020-12-03 10:00 - 15:00

Plats
Digitalt - teams

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

1.    Mötet öppnas

Anteckningar
Patrik Nilsson öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

2.    Föregående mötesanteckningar
Eventuella justeringar görs av anteckningar från föregående möte. 

Förslag till beslut: Anteckningarna noteras och läggs till handlingarna.

Anteckningar
Inga synpunkter anteckningarna från föregående Umeåregionrådsmötet. Från kansliets sida
meddelar Lisa att de frågor som behöver hanteras/följas upp finns på dagens agenda.

Anteckningarna noteras och läggs till handlingarna.

Beslut
Anteckningarna från Umeåregionrådsmöte 18 september 2020  noteras och läggs till
handlingarna.
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Bilagor
Umeåregionråd Anteckningar - 2020-09-18.pdf

3.    KAC och PA-system
Utifrån den uppkomna situationen där Umeå inte ansluter till KAC och Örnsköldsvik hoppar av

samarbetet kring gemensamt personaladministrativt system, ges en kort beskrivning av läget med

möjligheter att ställa frågor.

Anteckningar
Hans Lindberg, Umeå, och Per Nylén, Örnsköldsvik, meddelar att samtal förs mellan Umeå och
Örnsköldsvik med anledning av den uppkomna situationen att Umeå inte ansluter till KAC och att
Örnsköldsvik kliver av samarbetet kring gemensamt system.

Frågan kommer att lyftas på PA-nämnden den 4 december.

4.    Ekonomi
Föredragande: Lisa A L

Se underrubriker.

4.1.    Ekonomisk rapport, prognos utfall 2020
Lisa A L går igenom budget 2020, presenterar utfall tom november samt redogör för

prognostiserat överskott. 

Prognostiserat överskott 2020 är 690 000 kr. Orsaken till överskottet är bland annat att kostnader

för studieresa, biljetter till Business Arena med mera inte kunnat genomföras pga Covid-19. 

Vi har också ett upparbetat överskott från tidigare år om 

920 000 kr. Sammanlagt prognostiserat överskott vid årsskiftet är 1 590 000 kr (se vidare 4.1).  

Beslutad budget samt resultaträkning bifogas.

Anteckningar
Lisa A L rapporterar kortfattat prognostiserat överskott 2020 samt upparbetat överskott tidigare
år. Ekonomisk rapport godkänns.

Beslut
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Umeåregionrådet noterar att prognostiserat överskott vid årsskiftet 2020/2021 är 1
590 000 kr och godkänner ekonomisk rapport.

Bilagor
Budget 2020_URR.pdf,  Resultaträkning 2020-11-30.pdf,  Fokusområden för samverkan
2020_URR3dec.pptx

4.2.    Hantering av överskott
Sammanlagt prognostiserat överskott vid årsskiftet är 1 590 000. 

Ekonomiavdelningen i Umeå kommun har gett beskedet att det inte längre kommer vara möjligt att

flytta ev. gemensamma utvecklingsmedel över år. Överskott ska återbetalas till kommunerna enligt

fördelningsnyckeln i slutet av varje år. 

URR beslutar om hantering av överskott.

Anteckningar
Lisa A L informerar om att det utifrån nya redovisningsregler inte kommer att vara möjligt att
hantera upparbetat överskott på samma sätt som tidigare år. Frågan har lyfts i
kommunchefsgruppen. Det konstateras att detta är en fråga som berör många kommunala
verksamheter.

Margaretha Alfredsson föreslår att årets hantering av överskott sker på samma sätt som tidigare
år men med ett tydligt uppdrag till ekonomifunktionerna i kommunerna att under år 2021 komma
med förslag på hanteringen kommande år. 

Önskemålet från URR är att gemensamma medel stannar i gemensam kassa för finansiering av
gemensamma utvecklingsinsatser i linje med utpekade samarbetsområden.

Beslut
Hantering av överskott sker på samma sätt som tidigare år men med ett tydligt
uppdrag till ekonomifunktionerna i kommunerna att under år 2021 komma med
förslag på hanteringen kommande år.

4.3.    Fördelningsnyckel 2021
Fördelningsnyckeln har uppdaterats med befolkningstal 3e kvartalet 2020. Se bifogad fil.

----------------------------------------...

Förslag till beslut: URR fastslår fördelningsnyckel 2021.
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Anteckningar
Lisa A L meddelar att Umeåregionens fördelningsnyckel är uppdaterad med befolkningstal,
november 2020. Fördelningsnyckel 2021 fastslås.

Beslut
Umeåregionrådet fastslår Umeåregionens fördelningsnyckel 2021 enligt bilagt
förslag.

Bilagor
Fördelningsnyckel 2021.xlsx

4.4.    Avgift 2021
Kommunchefsgruppen föreslår att avgiften 2021 är totalt 

2 000 000 fördelat enligt Umeåregionens fördelningsnyckel.

----------------------------------------...

Förslag till beslut: URR beslutar att avgift 2021 ska vara 2 000 000 kronor, fördelat enligt

Umeåregionens fördelningsnyckel.

Anteckningar
Den årliga fasta avgiften är 2 000 000 kr/år fördelad enligt Umeåregionens fördelningsnyckeln.
Kommunchefsgruppen föreslår att avgiften också 2021 ska vara totalt 2 000 000 totalt.

Umeåregionrådet beslutar enligt förslag.

Beslut
Umeåregionrådet beslutar att avgiften 2021 ska vara 2 000 000 kronor, fördelat enligt
Umeåregionens fördelningsnyckel.
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4.5.    Budget 2021
Ett förslag till grundbudget baserat på en medlemsavgift om 

2 000 000 bifogas. I förslaget finns budget för en eventuell studieresa samt biljettkostnader för

deltagande vid Business Arena 2021. Kostnader för kurser och konferenser har också lagts in i

grundförslaget. Vi vet i dagsläget inte om det kommer att vara möjligt att genomföra 

resor, konferenser, seminarier och eller studiebesök under 2021.  

Under förutsättning att URR beslutar enligt föreslag och att överskott tidigare år återbetalas till

kommunerna finns 257 000 kr att nyttja som utvecklingsmedel. 

----------------------------------------...

Förslag till beslut: URR fastställer grundbudget enligt bilagt förslag och uppdrar Umeåregionens

kommunchefsgrupp att återkomma med förslag på disponering av utvecklingsmedel.

Anteckningar
Lisa A L presenterar kortfattat förslag till grundbudget enligt ovan beskrivning. Förslaget baseras
på en avgift om 2 000 000 kr.

Umeåregionrådet resonerar kring att det är bra att budgetera för eventuell resa, kostnader för
konferenser och andra aktiviteter även om det är mycket som är osäkert med tanke på pandemin.

Förslag till grundbudget fastslås och kommunchefsgruppen uppdras återkomma till
Umeåregionrådet med förslag till utvecklingsbudget utifrån beslutade fokusområden 2021.

Beslut
Umeåregionrådet fastställer grundbudget enligt bilagt förslag och uppdrar
Umeåregionens kommunchefsgrupp att återkomma med förslag på disponering av
utvecklingsmedel.

Bilagor
Budgetförslag 2021.pdf
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5.    Uppföljning fokusområden och beslut 2020
Magnus Haglund ger en sammanfattning av status och resultat för fokusområden 2020. 

Bifogat finns beslutade fokusområden 2020 samt  sammanställningar av beslut fattade i

kommunchefsgruppen och i Umeåregionrådet under året.

----------------------------------------...

Förslag till beslut: URR godkänner rapport av fokusområden 2020.

Anteckningar
Magnus Haglund presenterar status och resultat utifrån Umeåregionrådets fokusområden 2020.
Presentationen bifogas.

Beslut
URR godkänner rapport av fokusområden 2020

Bilagor
URRUppföljning_Beslut- 2020-10-30.pdf,  KCUppföljning_Beslut.pdf,  Rapport fokusområden för
samverkan 2020_URR3dec.pdf
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6.    Kommunerna som leverantör av matchningstjänster
I januariavtalet 2019 enades Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet om

att Arbetsförmedlingen ska reformeras i grunden.

 

Enligt överenskommelsen ska Arbetsförmedlingen ha fortsatt myndighetsansvar för

arbetsmarknadspolitiken, men ett nytt system ska utvecklas där fristående aktörer matchar och

rustar arbetssökande för de lediga jobben. Arbetsförmedlingens nya uppdrag är bland annat att

upphandla matchningstjänster från fristående aktörer. 

Kommunchefsgruppen har under hösten 2020 lyft frågan om vad det nya systemet med

upphandlade matchningstjänster kommer att få för konsekvenser i mindre kommuner. 

Kommunchefsgruppen föreslår att Arbetsförmedlingen bjuds in till första mötet efter årsskiftet för

att ge information om status gällande det nya systemet med upphandling av matchningstjänster;

- Hur är systemet tänkt att fungera? 

- Vilka affärsmässiga grunder har privata leverantörer för att erbjuda matchning i mindre

kommuner med mindre underlag? 

- Kommer kommunerna att kunna vara leverantörer av matchningstjänster? Hur går

upphandlingarna till? 

- Konsekvenser om kommuner erbjuder matchning (finns det tex. krav på att ta emot sökande från

hela Sverige)?

----------------------------------------...

Förslag till beslut: Arbetsförmedlingen bjuds in till URRs första möte efter årsskiftet för att ge

information om det nya systemet med upphandling av matchningstjänster. Frågan läggas också in

för bevakning under fokusområde "kompetensförsörjning" 2021.

Anteckningar
Arbetsförmedlingen bjuds in till det första URR-mötet efter årsskiftet för att ge information om det
nya systemet med fristående aktörer som leverantörer av matchningstjänster.

Åtgärder

Bjud in Anders Hahlin till URR 25 feb - frågan om fristående aktörer för matchning

2020-12-11 Lisa Andersson Lindberg

Beslut
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Arbetsförmedlingen bjuds in till URRs första möte efter årsskiftet för att ge information
om det nya systemet med upphandling av matchningstjänster. Frågan läggas också
in för bevakning under fokusområde "kompetensförsörjning" 2021.

7.    Fokusområden 2021
Kommunchefsgruppen har tagit fram förslag till fokusområden 2021. Umeåregionrådet ges

utrymme att resonera om dessa, om något ska lyftas bort och om något ska läggas till. Se förslag i

bifogad fil.

---------------------------------------

Förslag till beslut: Fokusområden 2021 fastställs.

Anteckningar
Lisa A L presenterar kommunchefsgruppens förslag till fokusområden 2021. Se bilaga.

Umeåregionrådet resonerar kring föreslagna områden och lägger till följande punkter:

• Kommunal effektivisering - det finns fler möjligheter till effektivisering genom
samarbete och samverkan.

• Umeåregionrådets roll - Nyttja kraften i Umeåregionrådet. Tillsammans kan vi
påverka!

Beslut
Fokusområden 2021 fastställs enligt bilagt förslag med tillägget att mer fokus ska
läggas på effektivisering genom samarbetet samt att Umeåregionrådets roll och
möjligheter att påverka i gemensamma frågor ska lyftas specifikt.

Bilagor
Förslag fokusområden 2021.pdf
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8.    Mötestider 2021
URR gör eventuella justeringar och fastställer mötestider 2021. 

Inbjudningar till föreslagna mötestider har gjorts;  

URR 25-feb, kl 9 - 15

URR 04-jun, kl 9 - 15 

URR resa och/eller möte 22 - 24-sep

URR 09-dec, kl 9 - 15

Datum för Business Arena 2021: 

BA norr (Umeå) 20-apr

BA sthlm 8 - 9-dec

--------------------------------------

Förslag till beslut: Mötestider 2021 fastställs.

Anteckningar
URR 25-feb, kl 9 - 15
URR 04-jun, kl 9 - 15 OBS, kalenderbokning saknas
URR resa och/eller möte 22 - 24-sep
URR 09-dec, kl 9 - 15
Datum för Business Arena 2021:
BA norr (Umeå) 20-apr
BA sthlm 8 - 9-dec

Mötestider 2021 fastslås enligt förslag. Lisa A L uppdras lägga till kalenderbokning på 4 juni som
har fallit bort.

Åtgärder

Lisa A L uppdras lägga till kalenderbokning på 4 juni som har fallit bort.

2020-12-04 Lisa Andersson Lindberg

Beslut
Mötestider 2021 fastslås enligt ovan.
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9.    Projekt - Studenter möter arbetslivet
Ett medfinansieringsintyg för projektet "Studenter möter arbetslivet" har skickats in. 

Frågan har hanterats per mail innan mötet och samtliga kommuner har godkänt att vi

medfinansierar projektet med 100 000 kr per år i totalt 3 år. 

Bifogat finns projektansökan som skickats till region Västerbotten.

-----------------------------------

Förslag till beslut: Medfinansiering om 100 000 kr/år i totalt 3 år tas från gemensamma

utvecklingsmedel. Projektet läggs in för bevakning 2021.

Anteckningar
Anna Molin, näringsutvecklare, Umeå kommun, deltar och presenterar bakgrund, syfte och
huvuddragen i projektet "Studenter möter arbetslivet". Se presentationen i bilaga.

Anna berättar att projektet beviljats medel från Region Västerbotten. Projektägare är
Västerbottens Handelskammare.

Frågan om hur arbetsgivare i Örnsköldsviks kommun ska kunna ta del av projektet lyfts. Anna
berättar att det finns en tät kontakt mellan Umeå kommun och Örnsköldsviks kommun för att på
ett tydligt sätt kunna bjuda in arbetsgivare också från övik. Lisa A L föreslår att kostnader för
deltagare från Örnsköldsvik tas från gemensam kassa eftersom dessa kostnader inte kan belasta
projektet. Frågan undersöks av kansliet och projektledningen.

Åtgärder

Studenter möter arbetslivet - Se över möjligheten att ta kostnader för deltagare fr.
övik från gemensam kassa.

2021-01-21 Lisa Andersson Lindberg

Beslut
Medfinansiering om 100 000 kr/år i totalt 3 år tas från gemensamma
utvecklingsmedel. Projektet läggs in för bevakning 2021.

Bilagor
Projekt Studenter möter arbetslivet.pdf,  Presentation projekt_3dec.pdf
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10.    Beslut - Landsbygdsutvecklingsstrategi
Den föreslagna landsbygdsutvecklingsstrategin bifogas. Notera att strategin inte är bildsatt eller

layoutad ännu. 

Strategin kommer att skickas till en resurs i Örnsköldsvik för layout och bildsättning. 

-----------------------------------

Förslag till beslut: Regionrådet fastställer Umeåregionens gemensamma

landsbygdsutvecklingsstrategi - text och innehåll, 

med förbehållet att layout och bilder kommer att förändras.

Anteckningar
Lisa A L informerar om att dokumentet kommer att skickas för layout och bildsättning efter beslut
från URR om godkännande av text och innehåll.

Några korrfel samt önskemålet att stryka begreppet "näringsregion" påtalas. Lisa ser till att göra
justeringar.

Åtgärder

Landsbygdsutvecklingsstrategi - Justera korrfel + ta bort "näringsregion"

2020-12-07 Lisa Andersson Lindberg

Beslut
Regionrådet fastställer Umeåregionens gemensamma landsbygdsutvecklingsstrategi
- text och innehåll, med förbehållet att layout och bilder kommer att förändras.

Bilagor
LBU-strategi Umeåregionen_KC20201105.pdf
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11.    Leader (berör inte övik)
Vid föregående möte konstaterade URR (exklusive Örnsköldsvik som inte berörs) att frågan om

vilken förening som ska ansvara för strategiskrivning och det kommande leaderarbetet ligger på

politisk nivå.

Utrymme för samtal. Ett ställningstagande skulle behövas för att kunna rapportera till

Jordbruksverket vilken part som ska söka medel för strategiskrivning samt ansvara för

Leaderarbetet i Umeåregionen (ex övik).

Ny info: Varje kommun behöver utse en kontaktperson (tjänsteperson) för det fortsatta

leaderarbetet (oavsett förening)

Anteckningar
Umeåregionrådet resonerar om vilken förening som ska vara den organisation som krävs för att
driva ett gemensamt leader-arbete i partnerskap mellan ideell, privat och offentlig sektor. De
alternativ som finns är att göra en omstart med föreningen URnära eller att bilda en ny leader-
förening.

Umeåregionrådet sluter sig till att det i det fortsatta arbetet är:
• Viktigt att vi arbetar tillsammans med full transparens för att få en nystart.
• Viktigt att kommunerna bistår med sina kontakter och sprider information till

ideell sektor och näringsliv.
• Viktigt att vi tar tillvara de ideella krafter och det engagemang som finns och

samtidigt breddar deltagandet från ideell sektor.
• Viktigt att leader-strategin tas fram gemensamt i nära samarbete mellan

offentlig sektor - Umeåregionens kommuner, privat och ideell sektor.
• Viktigt att det tydligt framgår hur representanter från sektorerna utses till LAG -

detta bör framgå i stadgarna.
• Viktigt att de representanter kommunerna utser har mandatet och att en tydlig

struktur för förankring i kommunerna finns och följs.
• Viktigt att se till att också tjänstepersoner deltar i utbildning i strategiskrivning.
• Viktigt att det sker en översyn av stadgar, föreningens namn och

nomineringsförfarandet till LAG
• De medel som idag finns i föreningen ska betraktas som helt gemensamma

och nyttjas för arbetet initialt.
Mot bakgrund av ovan beskrivna punkter ställer sig Umeåregionrådet bakom att ideella
föreningen URnära är den förening som driver gemensamt leader-arbete i nära samarbete med
Umeåregionens kommuner (ex. Örnsköldsvik).

Beslut
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Mot bakgrund av ovan beskrivna punkter ställer sig Umeåregionrådet bakom att
ideella föreningen URnära är den förening som driver gemensamt leader-arbete i
nära samarbete med Umeåregionens kommuner (ex. Örnsköldsvik).

12.    Tematiska samtal - Nationell och regional transportplan
Externa föredragande; Helena Eriksson för Trafikverket Region Nord och Catherine Kotake för

Region Mitt.  

Frågan koordineras av Thomas Lundgren och Olle Nordqvist, Umeå kommun samt Claes Edblad,

örnsköldsviks kommun. 

En arbetsgrupp med representanter från kommunerna har också bildats för att tillsammans

identifiera gemensamma prioriteringar och koordinera inspel till trafikverket. 

• Introduktion om grundläggande förhållanden; innehåll i nationell transportplan och

länstransportplan, tider och process framåt för framtagande av nya planer. 

• Trafikverkets förslag till inriktningsunderlag (remiss till 29 januari) . Helena Eriksson, Catherine

Kotake.

• Gemensamt resonemang i URR tillsammans med externa föredragande.

Helena Eriksson för Trafikverket Region Nord och Catherine Kotake för Region Mitt presenterar
innehåll, tidplan och process för framtagande av ny nationell och regional transportplan. Bland
annat ges informationen att Norrbotniabanan omnämns särskilt i direktiven i underlagen till
trafikverket nationellt.

Utifrån dragningen resonerar Umeåregionrådet om ifall vi ska yttra oss gemensamt kring de
inriktningsunderlag som är ute på remiss till den 29 januari 2021 och därefter ge gemensamma
inspel i den fortsatta processen.

Noteringar i korthet:

• Utskick av länk till inriktningsunderlaget skickas ut.
• Vi har stora möjligheter att påverka genom att yttra oss gemensamt
• Det är viktigt att vi initialt i processen yttrar oss direkt och att arbetsgruppen får

ett uppdrag att ta fram ett förslag på gemensamt yttrande.
Det konstateras att vi inte har något Umeåregionrådsmöte innan yttrandet ska vara inne varför
kommunrepresentanterna i gruppen ansvarar för förankring i varje kommun.

Umeåregionrådet beslutar uppdrar arbetsgruppen att ta fram ett förslag till gemensamt yttrande
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beträffande inriktningsunderlag, att delge trafikverket senast den 29 januari 2021. Uppföljning av
frågan görs vid URR-mötet den 25 februari.

Åtgärder

Skicka ut länk till inriktningsunderlag

Ej angivet Lisa Andersson Lindberg

Beslut
Arbetsgruppen uppdras ta fram ett förslag till gemensamt yttrande från
Umeåregionen över Trafikverkets inriktningsunderlag, att delge trafikverket senast
den 29 januari 2021. Uppföljning av frågan görs vid URR-mötet den 25 februari.

Bilagor
Trafikverket 3 december.pdf

13.    Övriga frågor

Anteckningar
Ett institut/myndighet för att bevaka statens åtaganden om mänskliga rättigheter, MR, planeras
inrättas och utlokaliseras av regeringen under 2021.

Umeåregionrådet informeras om att det pågår ett arbete för att få det nya oberoende nationella
institutet för mänskliga rättigheter förlagt till Umeå.

Umeå har mycket goda förutsättningar att etablera och utveckla en myndighet av det här slaget,
vilket skulle vara till gagn för såväl den nya myndigheten som för hela Umeåregionen som
arbetsmarknadsregion med stor tillväxt.

Umeåregionrådet ställer sig bakom att den nya myndigheten placeras i Umeå. Lisa A L uppdras
ta fram ett gemensamt ställningstagande.

Åtgärder

Skriv gemensamt ställningstagande - nationella institutet för mänskliga rättigheter

2020-12-14 Lisa Andersson Lindberg
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Beslut
Umeåregionrådet ställer sig positivt till att det nya oberoende nationella institutet för
mänskliga rättigheter blir förlagt till Umeå. Lisa A L uppdras ta fram ett gemensamt
ställningstagande.

14.    Nästa möte

Anteckningar
URR 25-feb, kl 9 - 15

15.    Mötet avslutas
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