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Bjurholm 

Nordmaling 

Robertsfors 

Umeå 

Vindeln 

Vännäs 

Örnsköldsvik 

 

 

 

Kommunchefsgruppen 
 

Dag 2013-12-12 

 

Tid Kl. 13.30–19.00 

 

Plats Örnsköldsvik, Stadshuset, rum Vågön 

Fjällräven Center, Örnsköldviks kommuns loge 

 

Beslutande Hans-Åke Donnersvärd, Bjurholms 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 
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  1.  Mötets öppnande 

a.  Ordförande förklarar mötet öppnat. 

 

 2.  Föregående minnesanteckningar 

a.  Föredragande:  

Bilaga:  KC 131106 anteckningar 

 

Beslut 

Minnesanteckningarna 2013-11-06 noteras. 

 

Ärendebeskrivning 

Anteckningarna från kommunchefsgruppens möte 2013-11-06 gås igenom. 

 

 3.  Budgetuppföljning 

a.  Föredragande: Erik Sedig 

Bilaga:  Budgetuppföljning 2013 

 

Beslut 

Den ekonomiska informationen noteras. 

 

Ärendebeskrivning 

Kansliet redovisar ett överskott med 408 300,- framför allt beroende på mindre 

köp av externa tjänster. Det noteras att bara en del av kostnaden för köp av 

projektledartjänst i projektet för IT-samverkan ännu är betalad. För 2013 beräknas 

den totalt till 200 000,- 

Flyktingmottagningen redovisar ett överskott med 857 000,- främst beroende på 

lägre personalkostnader för samhällsorinteringen och att det överskottet från 2012 

över till 2013. Det noters att det planerade inköpet av ett videokonferenssystem 

ännu inte är gjord. 

 

 4.  Budget 2014 – kommunernas avgift 

b.  Föredragande: Erik Sedig 

Bilaga:  Årsavgift 2014 

 

Beslut 

Regionrådet föreslås för 2014 fastställa kommunernas avgift för Umeåregionens 

kansli till totalt 1,6 mkr. 

 

En budget som fullt ut motsvarar befolkningsökningen följt av Örnsköldsviks 

inträde i samarbetet måste diskuteras i samband med konkreta förslag på ny eller 

förstärkt samverkan kopplat till kansliets verksamhet. 

 

Ärendebeskrivning 

Inför 2014 och med anledning av Örnsköldsviks inträde i regionen behöver nästa 

års budget och kommunernas avgifter beslutas. Det finns minst två alternativ: 

1. Nuvarande budget för kansliet 1,5 mkr behålls med en fördelning på sju 

kommuner. 

2. Nuvarande budget utökas med motsvarande del (ca: 400 tkr) som 

befolkningen i Umeåregionen ökar med Örnsköldsviks inträde. 
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Umeåregionens kostnadsfördelningsmodell innebär att kostnader till 15 % fördelas 

som fast belopp, delat i lika stora delar, per deltagande kommun och att 85 % 

fördelas per kommuninvånare. I och med att nu sju kommuner ingår i samarbetet 

behöver det fattas beslut om det fasta beloppet ska vara fortsatt 15 % av total 

budget (motsv. ca: 2.14 % per kommun) eller om det ska omformuleras till att 

vara 2,5 % per kommun, vilket är vad det i praktiken varit hittills (15 % / 6 

kommuner). 

 

Vid kommunchefsmötet 2013-11-06 diskuterade ärendet. 

En förnyad diskussion sker av kommuncheferna 2013-12-12. 

 

 5.  Gemensamt webbpubliceringsverktyg 

c.  Föredragande: Erik Sedig 

Bilaga:  Minnesanteckningar webbarbetsgruppen 2013-11-27 

 

Beslut 

Diskussion och information noteras. 

 

Ärendebeskrivning 
Under en längre tid har det arbetats med att regionens kommuner ska ha ett och 

samma system för sina webbplatser. Det är även inskrivet som en aktivitet i 

kommunchefsgruppens verksamhetsplan för 2013. Umeå och Örnsköldsviks 

kommuner använder systemet SiteVision. Övriga kommuner använder Content 

Studio. De versioner som används varierar. Vid mötet 2013-11-06 visas den 

lösning som utvecklas i Robertsfors kommun för både webb och intranät med 

hjälp av publiceringsverktyget Wordpress. Det har även kommit en offert från 

företget Sitevision. Priserna i den bygger på att alla fem kranskommuner gör ett 

gemensamt inköp. 

 

Vid mötet 2013-12-12 får kommuncheferna del av anteckningarna från 

webbarbetsgruppens möte 2013-11-27. Ärendet diskuteras. 

 

 6.  Arbetsgruppernas verksamhetsplaner 2014 

d.  Föredragande: Erik Sedig 

Bilagor: Arbetsgruppernas VP 2014 

Beslut med anledning av arbetsgruppernas VP 2014 

 

Beslut 

Arbetsgruppernas verksamhetsplaners 2014 fastställs eller återremitteras i enlighet 

med bilaga. 

 

Ärendebeskrivning 

Umeåregionen har för närvarande sjutton arbetsgrupper. Enligt regionens 

styrdokument ska arbetsgrupperna årligen skriva och till kansliet lämna in 

verksamhetsplaner för kommande år. Dessa ska utgå från Umeåregionens 

strategiska plan med dess tre utpekade målområden: regional utveckling, 

effektivisering av kommunernas verksamheter och demokratisk förankring. 

Arbetsgruppernas verksamhetsberättelser 2013 gås igenom vid mötet 2013-11-06.  

 

Kommuncheferna går vid möte 2013-12-12 igenom arbetsgruppernas 

verksamhetsplaner 2014. Inga verksamhetsplaner har kommit från IT-, webb- 

respektive familjehemspeppens arbetsgrupp. 
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 7.  Kommunchefsgruppens verksamhetsberättelse 2013 

e.  Föredragande: Erik Sedig 

Bilagor:  Kommunchefsgruppens verksamhetsberättelse 2013 

 

Beslut 

Regionrådet föreslås fastställa kommunchefsgruppens verksamhetsberättelse 2013 

i enlighet med bilaga. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunchefsgruppen skriver varje år en verksamhetsberättelse som fastställs av 

Regionrådet. Förslag till verksamhetsberättelse 2013 har tagits fram av kansliet 

och gås igenom vid sammanträdet 2013-12-12. 

 

 8.  Kommunchefsgruppens verksamhetsplan 2014 

f.  Föredragande: Erik Sedig 

Bilagor:  Kommunchefsgruppens verksamhetsplan 2014 (II) 

 

Beslut 

Regionrådet föreslås fastställa kommunchefsgruppens verksamhetsplan 2014 i 

enlighet med bilaga, daterad 2013-12-12. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunchefsgruppen gör varje år en verksamhetsplan som fastställs av 

Regionrådet. Förslag till verksamhetsplan 2014 har tagits fram av kansliet och 

bearbetas vid kommunchefernas sammanträde 2013-12-12. 

 

 9.  Utveckling av arbetet med Umeåregionens arbetsgrupper 

g.  Föredragande:  

Bilagor:   

 

Beslut 

Ärendet behandlas vid nästa sammanträde. 

 

Ärendebeskrivning 

Umeåregionen har, förutom kommunchefsgruppen, sjutton arbetsgrupper med 

verksamhetsplaner för 2013. Ytterligare en grupp håller på att skapas, för 

fritidsfrågor. Kommunchefsgruppen har under hösten 2013 diskuterat behovet av 

att bättre kunna följa och stötta arbetsgruppernas arbete. Kansliet har uppdraget 

att ta fram förslag på hur det kan ske.  

 

 10.  Nytt avtal för Umeåregionen 

h.  Föredragande:  

Bilagor:   

 

Beslut 

Ärendet behandlas vid nästa sammanträde. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunchefsgruppen har i sin verksamhetsplan 2013 uppgiften att: Under året 

skall nytt samverkansavtal arbetas fram. Avtalet ska beakta framtida utvidgning av 

regionen och nya samverkansformer med gemensamma nämnder m.m.  

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. 
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 11.  Konsumentvägledning, köp av tjänst 

 Föredragande: Erik Sedig 

Bilagor:   

 

Beslut 

Bjurholms, Nordmalings och Vindelns kommuner är intresserade av ett fortsatt 

tjänsteköp. Även Robertsfors och Örnsköldsviks kommuner är intresserade av att 

diskutera köp av konsumentvägledning av Umeå kommun. 

 

Frågan om köp om tjänst av budget- och skuldsanering behöver ställas individuellt 

till varje kommun.  

 

Ärendebeskrivning 

Nordmaling, Vindeln och Bjurholms kommuner köper tjänst av Umeå kommun 

avseende konsumentvägledning. De tre kommunerna finansierar tillsammans 0,25 

tjänst i Umeå. Avtalet är treårigt och går ut 2014-02-28. 

 

Umeå kommun frågar, via Margareta Green-Palo, Miljö- hälsoskyddschef, om 

kommunerna vill kvarstå som köpare av konsumentvägledning? Om fler 

kommuner är intresserade? Om intresse finns att köpa även andra tjänster 

(budgetrådgivning och skuldsanering)? 

 

 12.  Överenskommelse av upphandlingstjänster 

 Föredragande: Hans-Åke Donnersvärd 

Bilagor:   

 

Beslut 

Ärendet noteras och följs upp i dialog med upphandlingsarbetsgruppen om dess 

verksamhetsplan för 2014. 

 
Ärendebeskrivning 

Kranskommunerna har en överenskommelse om upphandlingstjänster med Umeå 

kommun som gäller t.o.m. 2013-12-31. En grupp tjänstemän i kranskommunerna 

har diskuterat överenskommelsen. Gruppen önskar att kommuncheferna inför ett 

nytt avtal diskuterar upphandlingssamarbetet. En åtgärdslista för samverkan inom 

upphandlingsområdet, daterad 2012-10-27, behöver följas upp. 

 

 13.  Regional Innovationsstrategi (RIS) för Västerbottens län 

 Föredragande: Erik Sedig 

Bilagor:  Innovationsstrategi för Västerbottens län, remissupplaga 

 

Beslut 

Pga. den snäva tidsaspekten svarar varje kommun för sig och det görs inget 

gemensamt yttrande för hela Umeåregionen.  

 

Kanslichefen får i uppdrag att be Umeå kommun om att få det förslag till 

remisyttrande som där arbetats fram och distribuera det till alla kommuner. 

 

Ärendebeskrivning 

Region Västerbotten arbetar med att ta fram en Regional Innovationsstrategi. Det 

är en fördjupning inom innovationsområdet av den Regionala Utvecklinsstrategin. 

En remissperiod pågår tom 2014-01-10. Umeåregionen har varit representerad i 

den arbetsgrupp som arbetat fram remissen, via personal vid Umeå 

näringslivskontor. I Umeå kommun pågår ett arbete med att ta fram ett yttrande. 
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Umeåregionens kanslichef deltar i arbetet och om så önskas kan Umeåregionens 

kommuner yttra sig gemensamt. Tidsaspekten är dock sådan att synpunkter från 

kommunerna behöver vara kansliet tillhanda senast 2013-12-13.  

 

 14.  Erbjudande om att utse kontaktperson för arbetet med Övre Norrlands 

handlingsplan för Europeiska socialfonden (ESF). 

 Föredragande: Erik Sedig 

Bilagor:  Regional handlingsplan för ESF - Erbjudande att utse 

kontaktperson 

 

Beslut 

Kanslichefen ombeds att vara kontaktperson för Umeåregionens kommuner i 

framtagandet av Övre Norrlands handlingsplan för Europeiska socialfonden 

tillsammans med de representanter som utses direkt av kommunerna. 

 
Ärendebeskrivning 

Det Europeiska socialfondsprogrammet (ESF) kommer även nästa programperiod 

genomföras i Sverige genom ett nationellt program med regionala 

handlingsplaner. Länsstyrelsen i Norrbotten och Region Västerbottens har beslutat 

att inleda arbetet med att ta fram den regionala handlingsplanen för det s.k. NUTS 

2-området Övre Norrland. Region Västerbotten erbjuder länets kommuner och 

landsting att utse en kontaktperson för processen. Erbjudandet går till samtliga 

kommuner, men det är valfritt att utse en kontaktperson som representerar flera 

kommuner. En workshop för arbetet genomförs i Lycksele 2014-01-15. 

 

 15.  Övriga frågor 

i.   Sammanträdestider 
Det beslutas att med hänsyn till tågtiderna starta kommunchefsgruppens 

sammanträden kl. 09.00 och vid behov kunna avsluta dem vid kl. 15.00 

 Arbetsmarknadsregion 
Kurt-Allan Egelby som sitter i styrgruppen för projektet gemensam 

arbetsmarknadsregion Umeå-Örnsköldsvik hälsar att kommunerna gärna 

får bjuda in projektledarna för information i kommunerna. Kansliet får i 

uppdrag att stämma av med projektledarnas på vilket sätt det bäst sker. 

 Mobil App för kommuninformation 

Det stäms av angående mobilappen med kommuninformation som Region 

Västerbotten håller på att ta fram. De flesta kommuner planerar att delta. 

 Projektplattform för arbetsgrupperna 

Från en av arbetsgrupperna har frågan kommit om möjlighet att skapa en 

gemenensam projektplats för dokument och arbetsprocesser etc. Olika 

lösningar nämns, men frågan får diskuteras igen vid nästa sammanträde. 

 

 16.  Nästa möte 

j.  Nästa möte är den 22 jan 2014, kl. 9.00 – 15.00 i Umeå. 

 

 17.  Mötets avslutande 

k.  Ordförande förklarar mötet avslutat. 

 


