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Bjurholm 

Nordmaling 

Robertsfors 

Umeå 

Vindeln 

Vännäs 

Örnsköldsvik 

 

 

 

Kommunchefsgruppen 
 

Dag 9 oktober 2013 

 

Tid Kl. 08.30 - 12.00 

 

Plats Umeå, Umeå Folkets Hus, rum: Gere 

 

Beslutande Hans-Åke Donnersvärd, Bjurholms kommun 

Kurt-Allan Egelby, Nordmalings kommun 

Karl-Johan Bergmark, Robertsfors kommun, vice ordförande 

Johan Gammelgård, Umeå kommun, ordförande 

Mikael Salomonsson, Vindelns kommun 

Karolina Johansson, Vännäs kommun 

Bengt Westin, Örnsköldsviks kommun 

 

 

Övriga deltagande Erik Sedig, Umeåregionens kansli, sekreterare 

Anita Wirén Konstantis, kontorschef. Överförmyndarkontoret 

Carina Lindberg, projektledare, Projekt för gemensam arbetsmarknadsregion 

Johan Eklund projektledare, Projekt för gemensam arbetsmarknadsregion 
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 1.  Mötets öppnande 

1.  Ordförande förklarar mötet öppnat. 

 

 2.  Föregående minnesanteckningar 
2.  Föredragande:  

Bilagor:  KC130829 anteckningar 

 

Beslut 

Mötesanteckningarna från 2013-08-21 läggs till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Mötesanteckningarna från möte 2013-08-21 gås igenom. 

 

 3.  Begäran från länsstyrelsen om ökat flyktingmottagande och ändring i 

bilaga till avtal. 
3.  Föredragande: Erik Sedig 

Bilagor:  Missiv – flyktingmottagning 

Bostadsinventering i Umeåregionen 

Samverkansavtal för flyktingmottagningen 2013-2014 

Bilaga till samverkansavtal 

Överenskommelse med länsstyrelsen 

 

Beslut 

Ärendet föranleder ingen åtgärd i avvaktan på kommunernas yttranden. 

 

Ärendebeskrivning 

Regionrådet diskuterar 2012-12-19 länsstyrelsens begäran om ett ökat 

mottagande av flyktingar. Det beslutas att till länsstyrelsen ge besked att 

Umeåregionen ligger kvar på samma nivå som tidigare samt betona bristen 

på bostäder som ett hinder för ett ökat mottagandet av flyktingar i 

kommunerna. Under våren 2013 deltar regionrådets ordförande Johan 

Söderling i länsstyrelsens partsforum för integrationsfrågor och vid 

regionrådets möten 2013-02-22 och 2013-05-25 diskuteras ärendet. 

 

Umeåregionens gemensamma flyktingkontor kartlägger på uppdrag av 

regionrådet tillsammans med representanter från kommunerna 

boendesituationen för nyanlända i kommunerna. 

 

Umeåregionen (förutom Örnsköldsvik) har en gemensam 

överenskommelse om mottagande av flyktingar och andra 

skyddsbehövande med länsstyrelsen. Kommunerna åtar sig att årligen 

tillsammans ta emot 230-400 nyanlända, varav ca: 100 beräknas bosätta sig 

i regionen på egen hand och ca: 130-300 anvisas plats. Umeåregionen har i 

bilaga till sitt egna samverkansavtal gjort en tänkt fördelning mellan 

kommunerna av totala antalet mottagna flyktingar. Med hänvisning till nya 

nationella riktlinjer önskar länsstyrelsen att regionen gör ett tillägg i 

bilagan så att det i den även framgår en kommunvis fördelning av antalet 

anvisade platser till nyanlända 

 

Kommunchefsgruppen föreslår vid sitt möte 2013-08-21 att bilagan till 

Umeåregionens samverkansavtal för flyktingmottagande kompletteras med 
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en specificering av antalet anvisningsbara platser per kommun, att 

reviderad bilaga till samverkansavtalet föreslås gälla from 2014-01-01 

samt att respektive kommun (ej Örnsköldsvik) ges uppdraget att 

tillsammans med den regionala flyktingmottagningen senast 2013-09-10 ha 

beräknat vilket antal anvisningsbara platser kommunen kan ansvara för. 

 

Ärendet var planerat att behandlas av regionrådet 2013-09-20. Då mötet 

ställdes in har istället en remiss (t.o.m. 131022) gått ut till kommunerna. 

 

 4.  Överförmyndarverksamheten - framtida politisk organisation 
4.  Föredragande: Kontorschef Anita Wirén Konstantis 

Bilagor:  Politisk organisation ÖFUR 

 

Beslut 

Det noteras att kommunchefsgruppen mottagit informationen och att 

ärendet behandlas igen vid nästa möte. 

 

Ärendebeskrivning 
Umeåregionens gemensamma (ej Örnsköldsvik) överförmyndarkontor har 

väckt frågan om hur den politiska organisationen för överförmyndar-

verksamheten bäst ser ut fr.o.m. nästa mandatperiod. Idag finns 

överförmyndarnämnder i tre kommuner och överförmyndare i tre kommuner. I 

Örnsköldsvik finns överförmyndarkansli och en överförmyndare.  

 

Kommunchefsgruppen beslutar 2013-04-17, att ge Överförmyndarkontoret i 

uppdrag, i enlighet med framtaget utredningsförslag, att utreda frågan om en 

gemensam politisk organisation för överförmyndarverksamheten inom 

Umeåregionen samt Örnsköldsviks kommuns möjlighet att bli en del av det 

gemensamma överförmyndarkontoret. 

 

Vid kommunchefsgruppens möte 2013-10-09 presenteras vad utredningen 

hittills kommit fram till. 

 

 5.  Projekt för gemensam arbetsmarknadsregion - Information 
5.  Föredragande: Projektledare Carina Lindberg, Umeå & Johan Eklund, Örnsköldsvik 

Bilagor:  Plan för regionaliseringsarbetet, 121001 

Tidsplan för Arbetsmarknadsregion, 130109 

 

Beslut 

Det noteras att kommunchefsgruppen mottagit informationen. 

 

Ärendebeskrivning 
Umeåregionen fattade under 2012 beslut om ett gemensamt projekt med 

Örnsköldsviks kommun för att stimulera till en gemensam funktionell  

arbetsmarknadsregion. Bakgrunden var att Örnsköldsvik och Umeås lokala 

arbetsmarknadsregioner (LA) idag är två separata regioner, med potential att 

komplettera varandra på ett sätt som är gynnsamt för näringslivets utveckling. 

Mot bakgrunden av detta och förbättrade kommunikationsmöjligheter är 

projektets syfte att förbättra tillväxtmöjligheterna i Örnsköldsvik LA och 

Umeå LA. Projektet är tvåårigt och inleddes i oktober 2012. 
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 6.  Budgetuppföljning 
6.  Föredragande: Erik Sedig 

Bilagor:  Budgetuppföljning, flik KC131009 

 

Beslut 

Den ekonomiska informationen per 2013-09-30 läggs till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Budgetuppföljning per den sista september 2013: 

Kansliet redovisar ett överskott med nästan 364 000,- främst pga. låga 

kostnader, och framför allt beroende på mindre köp av externa tjänster. Det 

noteras att ingen del av kostnaden för köp av projektledartjänst i projektet 

för IT-samverkan ännu är betalad. För år 2013 beräknas den till 200 000,- 

Flyktingkontoret redovisar ett överskott med 294 000,- främst beroende på 

lägre personalkostnader än planerat. 

 

 7.  Kommunstyrelseseminarium 2013 
7.  Föredragande: Erik Sedig 

Bilagor:  Inbjudan KS-seminarium 2013-11-21 

Offert, Sweco Eurofutures 
 

Beslut 

Kansliet fortsätter att förbereda kommunstyrelseseminariet - Umeåregionen 

(om) 20 år - enligt vad som diskuteras vid mötet. 

 

Ärendebeskrivning 

Umeåregionens årliga seminarium för kommunstyrelserna genomförs i år 

den 21 november i Örnsköldsvik. Kommuncheferna utvärderar vid sitt 

möte 2012-11-07 2012 års seminarium och regionrådet diskuterar vid sitt 

möte 2013-02-22 innehåll och upplägg på årets seminarium. 

 

Några synpunker/idéer som framkommit är: 

 Att nästa seminarium begränsas till en förmiddag. 

 Innehållet 2012 var spretigt: Från regional samverkan till kultur 

 Arbetsgruppernas utställningar 2011 var uppskattade och 

efterfrågades 2012. Att upprepa det i år kan vara ett sätt att bredare 

presentera Umeåregionen för Örnsköldsviks kommun. 

 Umeåregionen fyller 20 år 2013 och seminariet skulle kunna 

innehålla ett ”visionsarbete” om var vi vill vara om ytterligare 20 år  

 Nästa år inleds en ny strukturfondsperiod. Vad betyder det för 

Umeåregionen och vilka typer av projektverksamheter vill vi se? 

 

Förslag till upplägg av seminariet presenteras enligt bilagd offert från 

Sweco Eurofutures. Det finns möjligheter till samarbete i form av 

delfinansiering av seminariet från projektet för gemensam arbetsmarknad. 
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 8.  Utveckling av arbetet med Umeåregionens arbetsgrupper 
8.  Föredragande: Erik Sedig 

Bilagor:  Arbetsgrupper, diskussionsunderlag 

 

Beslut 

Diskussionen fortsätter vid kommunchefsgruppens nästa möte. 

 

Ärendebeskrivning 

Umeåregionen har, förutom kommunchefsgruppen, sjutton arbetsgrupper 

med verksamhetsplaner innevarande år. Ytterligare en grupp håller på att 

skapas för fritidsfrågor. 

 
Vid kommunchefsgruppens möte 2013-08-21 fick kansliet i uppdrag att vid 

nästa möte rapportera om hur arbetet går i arbetsgrupperna, särskilt 

efterfrågades information från webbgruppen; samt att planera in 

rapportering från arbetsgrupperna i mötesplaneringen för 2014. 

 

Vid mötet 2013-10-09 ger kansliet information i ärendet och 

kommunchefsgruppen diskuterar hur arbetet med Umeåregionens 

arbetsgrupper kan utvecklas och stärkas. 

 

 9.  Gemensamt webbpubliceringssystem 
9.  Föredragande: Erik Sedig 

Bilagor:   

 

Beslut 

Kansliet får i uppdrag att fortsätta att följa ärendets utveckling. 

 

Robertsfors kommun välkomnas att demonstrera sitt system vid nästa 

kommunchefsmöte.  

 

Ärendebeskrivning 

Under en längre tid har det arbetats med att Umeåregionens kommuner ska 

ha ett och samma system för sina webbplatser. Det är även inskrivet som en 

aktivitet i kommunchefsgruppens verksamhetsplan för 2013. Umeå 

kommun har ett system (SiteVision), vilket är samma som Örnsköldsviks 

kommun använder medan alla kranskommuner har ett annat (Content 

Studio). Vid sammanträdet 2013-10-09 ges en uppdatering av ärendet; bl.a. 

om att Robertsfors kommun utvecklar en egen lösning (Wordpress-baserad) 

för sin hemsida. 

 

 10.  Mötesplan 2014 
10.  Föredragande: Erik Sedig 

Bilagor:  Mötesplan 2014 - förslag 3 

 

Beslut 

Regionrådet föreslås fastställa mötesplan 2014 enligt förslag 3. 
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Ärendebeskrivning 
Förslag till datum för möten 2014 med regionråd och kommunchefsgrupp har 

tagits fram av kansliet. Datumen är kontrollerade med mötesplaneringen hos 

Region Västerbotten och Sveriges kommuner och Landsting. Efter det 

inställda regionrådsmötet 2013-09-20 har reviderade förslag skickats med e-

post till rådets ledamöter vid två tillfällen för möjlighet att kontrollera förslaget 

mot sina kalendrar. Beslut fattas vid regionrådets möte 2013-12-19. 

 

 11.  Studieresa 2014 

 Föredragande: Erik Sedig 
Bilagor:   

 

Beslut 

Kansliet uppdras att fortsätta planeringen av regionrådets studieresa 2014. 

 
Ärendebeskrivning 

Regionrådet gör årligen en studieresa. Resorna ska ha ett tydligt mål och 

syfte av att lära av goda exempel inom aktuella ämnen från andra 

städer/kommuner och regioner. Resorna ska även möjligöra utveckling av 

regionrådets interna arbete. 

 

Nästa studieresa planeras till våren 2014 och vid kommunchefsgruppens 

sammanträde 2013-10-09 diskuteras möjliga teman och resmål för resan.  

 

 12.  Nytt avtal för Umeåregionen 
11.  Föredragande:  

Bilagor:  Avsiktsförklaring vid A-regionens bildande 

 

Beslut 

Kansliet uppdras att ta fram ett utkast till nytt avtal för Umeåregionen. 

 

Ärendebeskrivning 

I samband med att kommunchefsgruppen 2013-08-21 stämde av sin 

verksamhetsplan 2013 beslutas att gruppen vid nästa möte ska arbeta fram 

ett utkast till nytt avtal för Umeåregionen. Vid mötet 2013-10-09 diskuteras 

ärendet utifrån den avsiktsförklaring som gjordes i samband med att 

Umeåregionen (A-regionen) bildades 1993 och vikten av att regionens 

olika dokument harmoniserar. 

 

 13.  Forskning på kommunal verksamhet – information  
12.  Föredragande: Bengt Westin 

Bilagor:   

 

Beslut 

Informationen noteras. 

 

Ärendebeskrivning 

Örnsköldsviks kommun har ett samarbete med företagsforskarskolan vid 

Umeå Universitet. Kommunen finansierar - med 2 mkr/år i fem år - fyra 

doktorander som forskar på olika delar av kommunens verksamhet. 
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 14.  Dialog med Länsstyrelen om rekvirering av medel för Leader-projekt 
13.  Föredragande:  

Bilagor:  E-post från Nordmaling om uteblivna projektpengar 

 

Beslut 

Kansliet får i uppdrag att kontakta länsstyrelsen i ärendet. 

 

Ärendebeskrivning 

Från Nordmalings kommun har det framförts att det är problem p.g.a. långa 

handläggningstider, med att rekvirera medel från Länsstyrelsen för EU-

projekt som är finansierade vid Leader. Då samma problem kan finnas på 

fler håll inom Umeåregionen har Nordmaling i e-post till regionens kansli 

föreslagit att regionrådet tar upp frågan med länsstyrelsen. 

 

 15.  Mätning av mobiltäckning i Umeåregionen 
14.  Föredragande: Erik Sedig 

Bilagor:   

 

Beslut 

Kansliet ombes att mejla kommuncheferna inloggningsuppgifterna till den 

webbaserade kartan med mätningens resultat.  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunchefsgruppen beslutar 2012-10-10 om ett projekt för att mäta 

mobiltäckningen i Umeåregionen. Syftet med mätningen är att fungera som 

ett argumentationsunderlag mot operatörerna samt som underlag inför 

upphandling. De kartor som operatörerna delger är ofta teoretiska modeller 

som baseras på sändarens räckvidd, utan hänsyn till terrängens utseende. 

 

Den mätmetod som används är att placera ut mätutrustning på sopbilar. 

Mätutrustningen är en mobilapplikation som ger en karta över täckningen 

och eftersom sopbilarna har uppdrag överallt i en kommun är det möjligt 

att få bra mätvärden även på avlägsna platser.  

 

Resultatet av mätningen finns tillgänglig via en webbaserad karta. Någon 

regiontäckande analys av materialet har inte gjorts. Varje kommuns IT-

chef har sedan maj 2013 tillgång till systemet och kan gå in och analysera 

de platser som önskas.  

 

 16.  Nästa möte 

15.   

Nästa möte äger rum 2013-11-06, kl. 08.30 – 12.00 i Umeå.  

 

Det är årets sista inplanerade möte. Men med anledning av att många 

ärenden är aktuella inför regionrådets sammantärde i december finns behov 

av ett extra sammanträde. 

 

Beslut 

Ett extra möte hålls 2013-12-12 (eftermiddag) i Örnsköldsvik. 
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 17.  Övriga frågor 
16.   

Samverkan SFI 

Mikael Salomonsson aktualiserar en fråga om vilka möjligheter det finns 

till samverkan inom SFI. Till frågan hör vilka transportmöjligheter det 

finns mellan kommunerna. Beslut: Varje kommunchef får i uppdrag att 

inför nästa möte stämma av frågan i respektive kommun. 

 

Byte av kommundirektör i Örnsköldsvik 

Bengt Westin meddelar att han under våren 2014 slutar som 

kommundirektör, för att tillträda en tjänst som utvecklingschef i 

Örnsköldsviks kommun, men att han även fortsättningsvis kommer 

representera Örnsköldsvik i kommunchefsgruppen. 

 

Turism 

Karolina Johansson frågar efter information om turismsamarbetet inom 

regionen och länet. Beslut: Kanslichefen får i uppdrag att informera i 

ärendet vid kommunchefsgruppens nästa möte. 

 
 18.  Mötets avslutande 

17.  Ordförande förklarar mötet avslutat. 

 


