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Tid 08.30-12.20 

 

Plats Umeå stadshus, kommunstyrelsens sammanträdesrum 

 

Beslutande Kurt-Allan Egelby, Bjurholms kommun 

Dan Vähä, Nordmalings kommun, ärende 1-13  

Karl-Johan Bergmark, Robertsfors kommun, vice ordförande 

Mikael Öhlund, Umeå kommun, ärende 1-7 

Eric Thorstensson, Vindelns kommun, ordförande 

Åsa Ågren Wikström, Vännäs kommun 

Bengt Westin, Örnsköldsviks kommun, 1-16 

 

Övriga deltagande Erik Sedig, Umeåregionens kansli, sekreterare 
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 1.  Mötets öppnande 

 

 Eric Thorstensson öppnar sammanträdet 

 

 2.  Ordförande för kommunchefsgruppen 

 

 Föredragande: Mikael Öhlund 

Bilagor:  --- 

 

Beslut 

Johan Gammelgård, administrativ direktör, Umeå kommun, väljs som ny 

ordförande för kommunchefgruppen. 

 

Ärendebeskrivning 
Vid Regionrådets möte 2013-02-22 informerar Eric Thorstensson, förvaltningschef, 

att Vindelns kommun from hösten 2013 i kommunchefsgruppen kommer 

representeras av Mikael Salomonsson, kommunchef i Vindeln. Förändringen 

innebär att ny ordförande i kommunchefsgruppen behöver väljas. 

 

Mikael Öhlund redovisar att pga. ett för honom utökat ansvarsområde kommer 

Umeå kommun kommer from nästa kommunchefsmöte i första hand representeras 

av Johan Gammelgård, administrativ direktör. Mikael Öhlund föreslår att Johan 

Gammelgård går in som ny ordförande. 
 

 3.  Studieresa till Island 

 

 Föredragande: Erik Sedig 

Bilagor:  Studieresa 2013 preliminärt program 

 

Beslut 

Det noteras att kommunchefsgruppen mottagit informationen. 

 

Ärendebeskrivning 

Regionrådet beslutar 2012-12-19 att studieresan 2013 sker till Island med 

syftet att studera hur kommunerna där samarbetat för att klara de svåra 

ekonomiska utmaningar man haft. Vid kommunchefernas möte 2013-04-17 

redovisas resetider, boende och preliminärt dagsprogram. 

 

 4.  Mänskliga Rättighetsdagarna 2014 

 

 Föredragande: Cathrin Alenskär, internationell chef, Umeå kommun 

Ingvar Rönnbäck, projektledare, Umeå kommun 

Bilagor:  MR-dagarna 2014 
 

Beslut 

Varje kommun väljer själv om de vill delta i arrangemanget. Respektive 

kommunchef tar med sig frågan hem och kontaktar Umeå kommuns 

internationella avdelning för information och anmälan av deltagande. 

 

Ärendebeskrivning 

Mänskliga Rättighetsdagarna är en årligt återkommande konferens med 

ambitionen att vara Nordens viktigaste samlade mötesplats för frågor kring 

mänskliga rättigheter. Den kommer i november 2014 arrangeras i Umeå. 

Frågan ställs om övriga kommuner i Umeåregionen vill vara med i 

arrangemanget. 
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 5.  Videokonferenssystem för flerpartsmöten 

 

 Föredragande: Inga-Lill Nordström, Umeåregionens flyktingmottagning 

Stefan Granberg, IT & Telefoni, Umeå kommun 

Bilagor:  Ärenden från flyktingkontoret, PM Videokonferens 130417 

 

Beslut 

Kommuncheferna är positiva till att ett videokonferenssystem för 

flerpartsmöten etableras som en funktion i Umeåregionens gemensamma 

telefonväxel. 

 

IT & Telefoni, Umeå kommun, får i uppdrag att ta fram ett förslag till 

kommunerna som beskriver möjligheterna med ett videokonferenssystem via 

telefonväxeln, tekniska aspekter och kostnader. 

 

Ärendebeskrivning 

Pga. av det stora antal möten som sker inom Umeåregionen finns ett behov 

av att ordna med videokonferensutrustning för flerpartsmöten. 

Videokonferensmöjligheter finns idag i vissa kommuner men inte i alla. 

Flyktingsamordningen har dessutom ett stort behov av detta för undervisning 

i samhällsorientering.  

 

Kommuncheferna ser vid sitt möte 2013-01-23 positivt på att ett gemensamt 

videokonferenssystem tas fram, men betonar att det måste vara ett 

gemensamt system för alla kommuner och kunna användas av alla 

verksamheter. Kansliet får i uppdrag att i ärendet kontakta Jan Långström, 

IT-strateg, Umeå. 

 

Vid kommunchefsmötet 2013-04-17 presenteras ett förslag till ett 

videokonferenssystem som en funktion i telefonväxeln. 

 

 6.  Kommunernas utökade ansvar för samhällsorientering – regionens roll 

 

 Föredragande: Inga-Lill Nordström 

Bilagor:  Ärenden från flyktingkontoret 

 

Beslut 

Kommuncheferna föreslår regionrådet att kommunernas utökade ansvar för 

samhällsorientering ska utföras av den gemensamma flyktingmottagningen. 

 

Ärendebeskrivning 

Information ges om aktuellt riksdagsbeslut gällande den utökade målgruppen 

för samhällsorientering. Ekonomisk ersättning till kommunerna ges inom det 

kommunala utjämningsbidraget. Enligt information från SKL har detta redan 

utbetalats för 2013. 

 

 7.  Ansökan om s.k. § 37 medel för utveckling av flyktingmottagningen. 

 

 Föredragande: Inga-Lill Nordström 

Bilagor:  Ärenden från flyktingkontoret 

 

Beslut 

Kommuncheferna ser positivt på de projektidéer som presenteras och 
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regionens flyktingkontor får i uppdrag att skriva fram projektansökningar. 

 

Ärendebeskrivning 

Länsstyrelsen har utlyst möjlighet att söka projektmedel för insatser enligt 

§ 37 förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för att skapa beredskap, 

mottagningskapacitet och utveckla samverkan mellan kommuner i samband 

med flyktingmottagandet. Finansieringen är 100 % från länsstyrelsen. 

Ansökan om medel ska vara inlämnad till länsstyrelsen senast 15 maj 2013.  

 

Utifrån en behovsinventering som gjorts i Umeåregionens kommuner har två 

projektidéer tagits fram; att möjliggöra en språk- och kulturbank för regionen 

som kan vara ett stöd för olika verksamheter i en kommun och att möjliggöra 

mottagandet av kvotflyktingar. 

 

 8.  Överförmyndarverksamheten - framtida politisk organisation 

 

 Föredragande: Anita Wirén Konstantis  

Bilagor:  Utredning samverkansform ÖFUR 

 

Beslut 

Överförmyndarkontoret får i uppdrag i enlighet med framtaget förslag att 

utreda frågan om en gemensam politisk organisation för överförmyndar-

verksamheten inom Umeåregionen.  

 

Överförmyndarkontoret ska även utreda frågan om Örnsköldsviks kommuns 

möjlighet att bli en del av det gemensamma överförmyndarkontoret. 

 

Ärendebeskrivning 

Av överförmyndarkontoret har frågan rests om hur den politiska 

organisationen bäst ser ut efter nästa val. Idag finns överförmyndarnämnder i 

tre kommuner och enbart överförmyndare i tre. Kontoret har börjat med en 

översyn av olika alternativ och dess för- och nackdelar. I Örnsköldsvik finns 

överförmyndarkansli och en överförmyndare. 

 

Överförmyndarkontoret får av kommuncheferna 2013-01-23 i uppdrag att 

återkomma med ett förslag på ett utredningsuppdrag för en framtida politiska 

organisation för överförmyndarverksamheten. 

 

Vid mötet 2013-04-17 redovisas förslag till utredningsuppdrag samt 

dikusteras Örnsköldsviks kommuns möjligheter och intresse att bli en del av 

den gemensamma överförmyndarverksamheten. 

 

 

 9.  Nya möjligheter för lokal nivå i kommande EU-programperiod 

 

 Föredragande: Emmy Sundin 

Bilagor:  EU-finansiering till projekt 2014-2020 

 

Beslut 

Kommuncheferna ställer sig positiva till de nya möjligheter för EU-

finansiering som presenterats inför nästa programperiod. 
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Regionrådet ska vid sitt möte 2013-09-20 ges aktuell information inför EU:s 

nya programperiod 2014-2020. 

 

Ärendebeskrivning 

EU:s budget för 2014-2020 är snart färdigförhandlad och programmen för 

EU:s strukturfonder ska börja skrivas. Inför nästa EU-programperiod har EU-

kommissionen föreslagit ett antal nya verktyg som kan vara särskilt 

intressanta att bevaka för Umeåregionen. Verktygen ITI (Integrerad 

Territoriell Investering) eller CLLD (Lokalt ledd utveckling) skulle kunna ge 

oss möjligheten att skapa ett ”mini-ramprogram” för Umeåregionen (inkl. 

Örnsköldsvik) med EU-medel och åtgärder som helt utgår från våra behov. 

 

 10.  Yttrande över första utkastet av RUS 

 

 Föredragande: Erik Sedig 

Bilagor:  Umeåregionens samlade synpunkter på det första utkastet av den 

regionala utvecklingsstrategin (RUS) 2014-2020 med fem bilagor. 

 

Beslut 

Kommuncheferna godkänner upprättat förslag till gemensamt yttrande över 

det första utkastet av den regionala utvecklingsstrategin (RUS) 2014-2020. 

 

Ärendebeskrivning 

Region Västerbotten har uppdraget att ta fram en ny regional 

utvecklingsstrategi (RUS). Umeåregionen har en gemensam representant i 

var och en av de åtta arbetsgrupper som skapats för det ändamålet. 

Kommuncheferna beslutar 2013-01-23 att Umeåregionen ska inlämna ett 

gemensamt yttrande både i samband med delningen av arbetsmaterialet som 

sker under perioden 2013-02-28--04-28 och remissomgången from juni till 

oktober 2013. 

 

Ett förslag till gemensamt yttrande har tagits fram under ledning av 

utvecklingsavdelningen vid Umeå kommun. 

 

 11.  Samverkan inom IT-området 

 

 Föredragande: Jan Långström, t.f. IT-chef, Umeå kommun 

Stefan Granberg, IT & Telefoni, Umeå kommun 

Bilagor:  Samverkan inom IT-området 

 

Beslut 

Jan Långström och Erik Sedig får i uppdrag att tillsammans ta fram förslag 

på projektplan och finansiering av projektledare för kartläggning av 

samverkan inom IT-området. 

 

Ärendebeskrivning 

Jan Långström och Jan Olofsson har i uppdrag från kommuncheferna i 

Umeåregionen att driva två pilotprojekt inom IT-området. Ett innefattar en 

försöksverksamhet med en gemensam kundtjänst för Vindeln och Umeå. Det 

andra är att ta fram ett förslag till samordning av teknisk drift för Nordmaling 

och Umeå. I samband med presentationen av det senare uppdraget beställde 

Dan Vähä, kommunchef, ett underlag som beskriver en total samordning 

innefattande all IT inom Umeåregionen. 
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Vid kommunchefsmötet 2013-01-23 presenteras ett upplägg omfattande en 

samordning av verksamhetssystem för Umeåregionens kommuner. 

Kommuncheferna beslutar att man ser positivt på en samordning av 

kommunernas IT-baserade verksamhetssystem och får i uppdrag att förankra 

frågan om detta i sina respektive kommuner. Kansliet får i uppdrag att ta 

fram förslag på en gemensam nämnd för IT-samordning och IT-enheten i 

Umeå får i uppdrag att arbetat vidare med ärendet. 

 

Propåer har även kommit från andra kommuner, t.ex. Skellefteå om 

samverkansmöjligheter inom IT-området. Samtal förs också med Region 

Västerbotten som driver projektet e-Västerbotten. 

 

 

12.  Möjligheter för Umeåregionens kommuner att ytterligare utveckla 

samarbetet - Gemensam nämnd  

 

 Föredragande: Erik Sedig 

Bilagor:  Gemensam nämnd PA avtal, version 2 

Gemensam nämnd PA reglemente, version 3 

 

Beslut 

Förslag till avtal och reglemente för en gemensam nämnd inom det 

personaladministrativa området fastställs och sänds till Vindelns och Umeå 

kommuner för antagande. 

 

Ärendebeskrivning 

Möjligheten att införa en gemensam nämnd för att ytterligare utveckla 

samarbetet mellan Umeåregionens kommuner har diskuterats flera gånger 

tidigare av regionrådet. Kommunchefsgruppens verksamhetsplan 2013 

innehåller uppdraget: 1) Att skapa åtminstone en gemensam nämnd under 

året och 2) Ge förslag på övriga gemensamma nämnder som kan bli aktuella 

och tidsplan för när kommunerna ansluter sig. 

 

Kommunchefsgruppen ger 2013-01-23 kansliet i uppdrag att fortsätta bereda 

ärendet om en gemensam nämnd och stämma av med jurist om möjligheten 

för kommuner att komma med i nämnden vid olika tillfällen. 

 

Vid regionrådets möte 2013-02-22 gås förslag till avtal respektive reglemente 

för en gemensam nämnd igenom och regionrådet beslutar att dokumentet ska 

sändas till kommunerna för påseende. 

 

Vid mötet 2013-04-17 redovisas en ny formulering kring var personal som 

arbetar inom den gemensamma nämndens område ska vara anställd. 

 13.  Budget 2013-revidering 

 

 Föredragande: Erik Sedig 

Bilagor:  Budget 2011-2013, version 130417 

 

Beslut 

Regionrådet föreslås fastställa reviderad budget enligt bilaga där kvarstående 

överskott från 2012 föreslås tillföras utvecklingsmedlen. 
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Ärendebeskrivning 

Budget för 2013 fastställdes av Regionrådet 2012-12-19. Med anledning av 

att överskottet 2012 har visat sig större än tidigare beräknat gav Regionrådet 

2013-02-22 kommunchefsgruppen i uppdrag att ge förslag på hur fjolårets 

överskott ska hanteras. 

 

Överskottet from 2012 är 812 600 kr. Regionrådet har i december 2012 och 

februari 2013 fattat beslut om användningen om sammanlagt 595 000 kr av 

dessa. Återstående 217 600 kr föreslås användas som utvecklingsbidrag. 

 

 14.  Aktiviteter på Stora Nolia 

 

 Föredragande: Erik Sedig 

Bilagor:   

 

Beslut 

Det noteras att kommuncheferna mottagit informationen. 

 

Ärendebeskrivning 

Stora Nolia arrangeras i Umeå 3 – 11 augusti 2013. Umeåregionen deltog 

2009 som utställare. Planeringen var densamma 2011 men deltagandet 

ställdes in. 

 

Regionrådet beslutar 2013-02-22 att Umeåregionen tar på sig att vara värd 

för en dag vid Stora Nolia och 250 000 kr anslås för ändamålet. Beloppet tas 

från 2012 års överskott, kansliet ges uppdraget att med hjälp av tjänsteköp 

och med avstämning i kommunchefsgruppen genomföra aktiviteten och alla 

Umeåregionens kommuner uppmanas att vara närvarande och väl 

representerade i samband med dagen på Nolia. 

 

Kommuncheferna får 2013-04-17 information om planeringen av dagen.  

 

 15.  Seminarium i Örnsköldsvik 2013-08-20 

 

 Föredragande: Bengt Westin och Erik Sedig 

Bilagor:   

 

Beslut 

Det är inte möjligt att ändra datumet för kommunchefsmötet och vid 

seminariet i Örnsköldsvik representeras Umeåregionen i första hand av 

ordförande i kommunchefsgruppen och kanslichef. 

 

Ärendebeskrivning 

Örnsköldsviks kommun planerar att 2013-08-20 hålla ett eftermiddags-

seminarium om sitt samarbete med Umeå och övriga kommuner inom 

Umeåregionen. Målgruppen är politiker och ledande tjänstemän i 

Örnsköldsviks kommunala organisation.  

 

Kommunchefsgruppen har ett sammanträde inbokat dagen efter. Kansliet 

ställer frågan om kommunchefernas närvaro på seminariet och om 

möjligheten att flytta sitt möte till förmiddagen 2013-08-20 i Örnsköldsvik.  
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 16.  Information-Möte mellan länets destinationer och Västerbottens turism 

 

 Föredragande: Eric Thorstensson och Erik Sedig 

Bilagor:   

 

Beslut 

Det noteras att kommunchefsgruppen mottagit informationen. 

 

Ärendebeskrivning 

Vid regionrådets möte 2012-12-19 lyfts behovet av att samla destinationerna 

i Västerbotten och framföra till Region Västerbotten hur man ser på turismen 

i länet och vad destinationerna kan göra och vad Västerbottens Turism bör 

göra för att turismen ska kunna utvecklas. Regionrådet beslutar vid mötet att 

ta initiativ till att samla destinationerna i Västerbotten enligt ovan och att 

Eric Thorstensson, med hjälp av konsult får ansvaret att göra detta.  

 

Vid mötet 2013-04-17 ges information om ärendets utveckling. 

 

 17.  Samverkan inom VA och renhållning - information 

 

 Föredragande: Eric Thorstensson 

Bilagor:  --- 

 

Beslut 

Det noteras att kommuncheferna mottagit informationen. 

 

Ärendebeskrivning 

Tomas Blomqvist, VD för Umeva, utreder en samverkansmodell inom VA 

och renhållning och kommer presentera den för Region Västerbotten. Han får 

antagligen uppdraget att utreda frågan vidare samt att föreslå hur och när ett 

sådant samarbete kan inledas. 

 

 18.  Övriga frågor 

 

 Föredragande: Erik Sedig 

Bilagor:  --- 

 

Beslut 

Åsa Ågren Wikström utses till ny representant i styrgruppen i projektet för en 

gemensam arbetsmarknadsregion. Vid förhinder ersätts hon av kanslichef. 

 

Ärendebeskrivning 

1. Projekt för arbetsmarknadsregion - Representant i styrgrupp  

Dan Vähä representerar kommunchefsgruppen i styrgruppen i projektet för 

en gemensam arbetsmarknadsregion. Med anledning av att Dan avslutar sin 

tjänst i Nordmalings kommun behöver en ny representant utses.  

 

 19.  Mötets avslutande 

 

 Eric Thorstensson avslutar mötet.  

 

 


