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Bjurholm 

Nordmaling 

Robertsfors 

Umeå 

Vindeln 

Vännäs 

Örnsköldsvik 

 

 

 

Kommunchefsgruppen 
 

Dag 2013-05-15 

 

Tid 08.30-11.00 

 

Plats Umeå stadshus, Nobelsalen 

 

Beslutande Kurt-Allan Egelby, Bjurholms kommun 

Dan Ankarholm, Nordmalings kommun 

Karl-Johan Bergmark, Robertsfors kommun, vice ordförande 

Johan Gammelgård, Umeå kommun, ordförande 

Eric Thorstensson, Vindelns kommun 

Åsa Ågren Wikström, Vännäs kommun 

Peter Blomqvist, Örnsköldsviks kommun 

 

 

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

 

 Johan Gammelgård öppnar sammanträdet 

 

 

 2.  Föregående minnesanteckningar 

 

 Föredragande: Erik Sedig 

Bilagor:  RR Minnesanteckningar 2013-02-22 

KC Minnesanteckningar 2013-04-17 

 

Beslut 

Anteckningarna från de tidigare mötena läggs till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Minnesanteckningarna från kommunchefsgruppens och regionrådets 

senaste möten gås igenom. 

 

 
 3.  Undersökning UNGA13 

 

 Föredragande: Louise Söderlund 

Bilagor:  Informationsblad 

 

Beslut 

Kommuncheferna tar med sig frågan om respektive kommuns 

deltagande i undersökningen UNGA13. Svar senast 203-06-15 till 

Louise Söderlund, Umeå kommun. 

 

Ärendebeskrivning 

Umeåregionens folkhälsogrupp föreslår att samtliga kommuner i 

regionen deltar i UNGA13 - en undersökning som vänder sig till 

elever i högstadiet och gymnasiet och genomförs i höst. UNGA 

mäter de flesta av folkhälsomålen och är en fortsättning på de 

tidigare s.k. LEVA-undersökningarna. UNGA genomfördes i Umeå 

kommun första gången 2010. Landstingets nämnd för folkhälsa och 

primärvård i Umeåregionen har under ett antal år efterlyst en 

fortsättning på LEVA. 

 

Vid mötet informerar Louise Söderlund att kostnaden för en 

kommun är 30 kr per lösenord (respondent) plus en egen 

överenskommelse med leverantrören Entergate, liknande den för 

medarbetarenkäten. 

 

 
 4.  Samverkan inom IT-området 

 

 Föredragande: Erik Sedig 

Bilagor:  Projektdirektiv samverkan IT  

 

Beslut 

Projektet antas enligt förslag och finansieras med 300 000 kr av 

Umeåregionens utvecklingsmedel. Projekttiden är fr.o.m. 2013-05-

15 tom. 2014-05-15  
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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 beställdes ett 

underlag som beskriver en total samordning av all IT inom 

Umeåregionen. 

 

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. Vid kommunchefsmötet 2013-04-17 får 

Jan Långström och Erik Sedig i uppdrag att tillsammans ta fram 

förslag på projektplan och finansiering av projektledare för 

kartläggning av IT-samverkan. 

 

Vid kommunchefsmötet 2013-05-15 presenteras förlag på ett projekt 

för att bl.a. kartlägga kommunernas verksamhetssystem. 

 

 
 5.  Budgetuppföljning 

 

 Föredragande: Erik Sedig  

Bilagor:  Budgetuppföljning 2013-04-30 

 

Beslut 

Det noteras att kommuncheferna mottagit informationen 

 

Ärendebeskrivning 

Ekonomisk uppföljning av Umeåregionens kansli och gemensamma 

flyktingmottagning per 2013-04-30.  

 

 
 6.  Fortsatt jämställdhetsarbete efter projekt Normstorm 

 

 Föredragande: Linda Gustafsson 

Bilagor:  Ansökan om jämställdhetsprojekt 

Ansökan om jämställdhetsprojekt, bildspel 

 

Beslut 

Kommuncheferan godkänner inskickad ansökan till Tillväxtverket 

om medel till nytt jämställdhetsprojekt.  

 

Ärendebeskrivning 

Projekt Normstorm - med syftet att genom samverkan och 

erfarenhetsutbyte mellan offentliga och privata arbetsgivare bidra till 

en ökad rörlighet för arbetskraften mellan kvinno- och 

mansdominerade sektorer och yrkeskategorier i Umeåregionen – har 

pågått mellan maj 2011 och april 2013.  
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Tillväxtverket har meddelat att myndigheten har regeringens 

uppdrag att fördela nya verksamhetsbidrag 2013-2015 till 

resurscentra för kvinnor. Regionrådet ger 2013-02-22 

jämställdhetsgruppen i uppdrag att undersöka möjligheten att söka 

medel från Tillväxtverket för ett nytt jämställdhetsprojekt. 

 

En ansökan om nytt jämställdhetsarbete har tagits fram av 

jämställdhetsarbetsgruppen. Då sista ansökningsdatum har passerats 

har ansökan inlämnats till Tillväxtverket. Kommunchefsgruppen får 

vid sitt sammanträde 2013-05-15 en genomgång av ansökan. Efter 

uppmaning från Tillväxtverket är det sökta beloppet minskat till 2,8 

mkr och skulle innebära 1,0 projektledare och 0,5 projektassistent. 

 

 
 7.  Studieresa till Island 

 

 Föredragande: Erik Sedig 

Bilagor:  Program för studieresa, version 3 

 

Beslut 

Det noteras att kommunchefsgruppen mottagit informationen. 

 

Ärendebeskrivning 

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

för att studera hur kommunerna där samarbetat för att möta landets 

ekonomiska kris. Vid mötet 2013-05-15 ges mer information om 

resans program etc. Resedatum är 2013-05-23–26. 

 

 
 8.  Aktiviteter på Stora Nolia 

 

 Föredragande: Erik Sedig 

Bilagor:  Program Nolia, utkast IV 

 

Beslut 

Det noteras att kommunchefsgruppen 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 2013-05-15 en genomgång av planeringen 

inför dagen på Nolia. Temat är Upptäck Umeåregionen. 
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 9.  Framtida lokalförsörjning för Umeåregionen 

 

 Föredragande: Erik Sedig 

Bilagor:   

 

Beslut 

Kansliet får i uppdrag att utreda framtida behov av och möjligheter 

till att samlokalisera personal som är anställda för Umeåregionen. 

 

Ärendebeskrivning 

Personal anställda för Umeåregionen är idag spridda i olika lokaler 

på olika platser både i Umeå och i övriga kommuner. Enligt en 

tidigare utredning finns det fler än 30 personer anställda i uppdrag 

för regionen. Av dessa finns många som en del av Umeå kommuns 

personal (t.ex. överförmyndarkontoret, familjehemscentrum). Bland 

projekten finns det anställda både i Umeå och i andra kommuner. En 

del sitter i Umeås stadshus, andra i hyrda lokaler. Den gemensamma 

flyktingmottagningen finns sedan årsskiftet under kansliet. 

Fördelarna genom åtminstone en viss samordning skulle kunna vara: 

 Ekonomiska vinster genom samordning av tjänster 

 Synergieffekter ger en starkare organisation 

 Minskat ensamarbete 

 Umeåregionen som organisation tydliggörs 

 

 
 10.  Övriga frågor 

 

 Föredragande: Erik Sedig 

Bilagor:  Ansökan § 37-medel för SFI-fortbildning 

Ansökan § 37 medel för kompetenspool 

 

Beslut 

Det noteras att kommunchefsgruppen mottagit informationen. 

 

Ärendebeskrivning 

 

Ansökan om § 37 medel för flyktingmottagning 

Kommuncheferna får vid sitt möte 2013-04-17 information om 

möjligheten att hos länsstyrelsen söka pengar för att driva 

utvecklingsprojekt inom flyktingmottagningen. Kommuncheferna 

ser positivt på de projektidéer som presenterats och flyktingkontoret 

får i uppdrag att skriva fram ansökningar. 

 

Vid mötet 2013-05-15 får kommuncheferna information om att två 

ansökningar lämnats in. 1) att fortbilda SFI-lärare i att undervisa 

icke läs- och skrivkunniga och 2) att möjliggöra mottagandet av 

kvotflyktingar genom en kompetenspool. 

 

 
 11.  Mötets avslutande 

  Johan Gammelgård avslutar mötet.  

 


