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Kommunchefsgruppen
Dag

2014-01-22

Tid

09.00 – 12.00

Plats

Umeå, Umeå Folkets Hus, rum: Nanna

Beslutande

Hans-Åke Donnersvärd, Bjurholms kommun
Kurt-Allan Egelby, Nordmalings kommun
Johan Gammelgård, Umeå kommun, ordförande
Mikael Salomonsson, Vindelns kommun
Bengt Westin, Örnsköldsviks kommun

Övriga deltagande

Egil Nylén, upphandlingschef, Umeå kommun
Pia Wangbergh, stf. upphandlingschef, Umeå kommun
Göte Jacobsson, upphandlare, Umeå kommun, ordf. i upphandlingsarbetsgruppen
Erik Sedig, Umeåregionens kansli, sekreterare
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1. Mötets öppnande
Ordförande
förklarar mötet öppnat.
a.
2. Föregående minnesanteckningar
Föredragande:
a.
Bilagor:

Minnesanteckningar KC 131212

Beslut
Minnesanteckningarna från KC 2013-12-12 noteras med följande kommentarer:
 Med anledning av frågan om att införa gemensam webb meddelar
Bjurholms-, Nordmalings- och Vindelns kommuner vid mötet att de
önskar byta sina system till SiteVision. Vännäs kommun har tidigare
meddelat att man ligger kvar i Content Studio under 2014.
 Frågan om en projektplattform – behov och möjliga lösningar - diskuteras.
En angränsande fråga för kansliet är diarieföring och distribution av
handlingar för den gemensamma nämnden.

Ärendebeskrivning
Minnesanteckningarna från kommunchefsgruppens senaste möte gås igenom.
3. Budgetuppföljning
Föredragande:
a.
Bilagor:

Erik Sedig
Budgetuppföljning 2013

Beslut
Den ekonomiska informationen per 2013-12-31 noteras.
Ärendebeskrivning
Resultat per 31 december 2013:

Kansliet redovisar ett överskott med 434 045,- för hela 2013. Framför allt
beroende på mindre köp av externa tjänster. Ingående balans på året var 812 600,-.

Flyktingkontoret redovisar ett överskott med 457 143,- för hela 2013.
Främst beroende på lägre personalkostnader för samhälsorinteringen än
budgeterat och att de planerade inköpen av ett videokonferenssystem och
ett IT-stöd för samhällsorienteringen ännu inte är gjorda. Dessutom finns
det kvar projektmedel från länsstyrelsen på 350 202,-.
4. Kommunchefsgruppens verksamhetsplan 2014
Föredragande:
a.
Bilaga:

Erik Sedig
VP 2014 Kommunchef, fastställd RR131219

Beslut
 Bjuda in Kommunikationsdirektör Jan Bergman, Umeå kommun, till nästa
möte, 26 mars, för att diskutera marknadsföringen av Umeåregionen.
 Arrangera ett arbetsgruppsseminarium 2014-06-11 i anknytning till
kommunchefsmötet samma dag. Seminaret inleds med gemensam lunch.
Kanslichefen får i uppdrag att ta fram förslag på ett program för dagen.
 Inriktningen på ett framtida eventuellt utökat jämställdhetsarbete inom
Umeåregionen behöver stämmas av med Regionrådets ordförande och
kommunernas antagande och prioriteringar av CEMR-deklarationen.

UMEÅREGIONEN
Kommunchefsgruppen

MÖTESANTECKNINGAR
2014-01-22



3(6)

För utredningen av möjligheten att införa arbetsmarknadskunskap i
skolorna får kanslichefen i uppdrag att diskutera frågan med projektledarna
för projektet för en gemensam arbetsmarknadsregion.

Ärendebeskrivning
Kommunchefernas verksamhetsplan 2014 fastställs av Regionrådet 2013-12-19.
Vid kommunchefsmöte 2014-01-22 görs en avstämning av verksamhetsplanen.
5. Budget 2014 – kommunernas avgift
Föredragande:
a.
Bilagor:

Erik Sedig
Budget 2014

Förslag till Regionrådet
Budgeten för Umeåregionens kansli 2014 fastställs enligt bilaga till 2 mkr.
Överskottet 2013, 434 045 kr, återförs till kommunerna, förutom till
Örnsköldsviks kommun som inte betalade någon avgift under 2013.
Budget 2014 och återföringen av 2013 års överskott fördelas båda enligt
Umeåregionens modell för kostnadsfördelning, reviderad RR 131219.
Ärendebeskrivning
Inför 2014 och med anledning av Örnsköldsviks inträde i regionen behöver budget
och kommunernas avgifter beslutas. Det finns minst två alternativ:
1. Nuvarande budget för kansliet 1,5 mkr behålls och fördelas på sju kommuner.
2. Nuvarande budget utökas med motsvarande andel (ca: 500 tkr) som
befolkningen i Umeåregionen ökar i och med Örnsköldsviks kommuns inträde.
En fråga är om det vid utdebiteringen till kommunerna av kansliets budget 2014
ska tas hänsyn till överskottet från 2013.
Av Regionrådet återremitteras 2013-12-19 frågan om budget för Umeåregionens
kansli 2014 till kommunchefsgruppen, för att behandlas i förhållande till verksamhetsplan 2014. Beslut om budget fattas vid Regionrådets möte 2014-02-28.
6. Studieresa 2014
Föredragande:
a.
Bilaga:

Erik Sedig
---

Beslut
Ärendet utgår p.g.a. tidsbrist, behandlas vid nästa sammanträde.
Ärendebeskrivning
Regionrådet brukar göra en årlig studieresa. Resorna har ett tydligt syfte av att lära
av goda exempel inom aktuella ämnen från andra städer/kommuner och regioner
samt bidra till utvecklingen av Regionrådets interna arbete.
Regionrådet beslöt 2013-12-19 att genomföra en studieresa 15-18 maj 2014 på
temat kulturdriven tillväxt till Marseille/Provence, Europas kulturhuvudstad 2013.
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7. Överförmyndarverksamheten – framtida politiska organisation
Föredragande:
a.
Bilaga:

Erik Sedig
Beräknade kostnader för gemensam överförmyndarnämnd

Beslut
Överförmyndarkontorets beräkning av kostnaderna för en gemensam nämnd
kompletterar utredningen Överförmyndarna i Umeåregionen – framtida politisk
organisation och presenteras för Regionrådet 2014-02-28.
Ärendebeskrivning
Överförmyndarkontoret har på kommunchefernas uppdrag (KC 130417) utrett
frågan om en gemensam politisk organisation för överförmyndarverksamheten
inom Umeåregionen samt Örnsköldsviks kommuns möjlighet att bli en del av det
gemensamma överförmyndarkontoret.
Vid kommunchefgruppens möte 2013-11-06 presenteras utredningen
Överförmyndarna i Umeåregionen – framtida politisk organisation och det beslutas
att föreslå Regionrådet att rekommendera kommunerna att i enlighet med
utredningens förslag inrätta en gemensam överförmyndarnämnd from 2015-01-01.
Regionrådet beslutar 2013-12-19 att ärendet återremitteras till kommunchefsgruppen för ett förtydligande av vilka kostnadsförändringar en gemensam nämnd
medför. Från överförmyndarkontoret presenterar vid kommunchefsmötet
2014-01-22 ett kompletterande underlag med bedömd kostnadsförändring vid en
gemensam överförmyndarnämnd.
8. Gemensamma projektmöjligheter under EU:s programperiod 2014-2020
Föredragande:
a.
Bilaga:

Erik Sedig
Potentiella EU-finansierade utvecklingsprojekt 2014-2020

Förslag till beslut
Respektive kommun ombeds att i bifogat dokument ange inom vilka områden det
är mest angeläget att Umeåregionens kommuner år 2014-2020 driver gemensamma
EU-finansierade utvecklingsprojekt. Svaren presenteras Regionrådet 2014-02-28.
Ärendebeskrivning
En ny EU-programperiod, år 2014 – 2020 har inletts. Örnsköldsvik och de
ursprungliga sex kommunerna i Umeåregionen tillhör två olika programområden:
Mellersta Norrland och Övre Norrland. Under föregående period har i princip inga
gemensamma projekt genomförts. Trots att möjligheten finns i teorin har det
upplevts som allt för krångligt att söka från två håll. För att vara bättre förberedda
att göra detta bör vi inför den nya programperioden, utifrån respektive läns
Regionala Utvecklingsstrategi, klargöra inom vilka områden Umeåregionen
gemensamt kan och bör jobba med EU-finansierade utvecklingsprojekt. Mot denna
bakgrund beslutar Regionrådet 2013-05-25 att ge ett utredningsuppdrag åt en
arbetsgrupp med representanter från alla kommuner.
Arbetsgruppen redovisar nu sitt arbete Potentiella EU-finansierade utvecklingsprojekt
2014-2020 och föreslår samtidigt att regionens kommuner får i uppdrag att använda
en av gruppen framtagen mall för att redovisa inom vilka områden man tycker det
är mest angeläget att det drivs gemensamma EU-finansierade utvecklingsprojekt år
2014-2020. Svar senast 2014-02-17 från kommunerna gör det möjligt för
Regionrådet att behandla ärendet 2014-02-28.
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9. Överenskommelse av upphandlingstjänster
Föredragande: Egil Nylén, Pia Wangbergh & Göte Jacobsson,
upphandlingsbyrån, Umeå kommun
--Bilagor:
Beslut
Diskussionen noteras, särskilt följande:
 Enligt avtalet kan Umeå kommuns upphandlingsbyrå besöka övriga
kommuner, två halvdagsbesök per år och kommun, för t.ex. utbildning.
 Arbetsgruppen för upphandling möts 2014-02-19 och en ny verksamhetsplan 2014 presenteras vid kommunchefernas möte 2014-03-26.
Ärendebeskrivning
Kranskommunerna har en samvekansöverenskommelse om upphandlingstjänster
med Umeå kommun som gäller t.o.m. 2013-12-31 med möjlighet till ett års
förlängning. 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.
Kommunchefsgruppen diskuterar ärendet 2013-12-12, också med anledning av
upphandlingsarbetsgruppens verksamhetsplan 2014 och noterar att ärendet
behöver följas upp i dialog med arbetsgruppen.
Vid kommunchefsgruppens möte 2014-01-22 deltar representanter från Umeå
kommuns upphandlingsbyrå och ordförande i upphandlingsarbetsgruppen.
10. Nytt huvudavtal för Umeåregionen
Föredragande:
a.
Bilagor:

Erik Sedig
Diskussionsunderlag för nytt huvudavtal

Beslut
Ärendet utgår p.g.a. tidsbrist, behandlas vid nästa sammanträde.
Ärendebeskrivning
Kommunchefsgruppen har i sin verksamhetsplan 2014 uppgiften att slutföra
arbetet med att ta fram ett nytt huvudavtal för Umeåregionens samverkan. Vidare
anges det att avtalet ska beakta utvidgning av regionen och nya samverkanssätt
med gemensam nämnd m.m.
Kommunchefsgruppens har under hösten 2013 diskuteras ärendet utifrån den
avsiktsförklaring som gjordes i samband med att Umeåregionen (A-regionen)
bildades 1993 och vikten av att regionens olika dokument harmoniserar och
kansliet har tagit fram ett diskussionsunderlag inför ärendets fortsatta behandling.
11. Regionalt utvecklingsråd för att utforma plan för landsbygdsutveckling
Föredragande:
a.
Bilaga:

Erik Sedig
Skrivelse från Regionalt utvecklingsråd i Umeåregionen (RUR)

Beslut
En samverkansgrupp med representation från Umeåregionens kommuner, Leader
URnära och Regionalt utvecklingsråd i Umeåregionen, bildas för att arbeta fram en
handlingsplan/strategi för landsbygdsutveckling i Umeåregionen under kommande
programperiod.
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Ärendebeskrivning
I en skrivelse från Enar Jonsson, ordförande i Regionalt utvecklingsråd i
Umeåregionen (RUR) föreslås att det bildas en samverkansgrupp med
representation från Umeåregionens kommuner, Leader URnära och RUR, för att
arbeta fram en handlingsplan/strategi för landsbygdsutveckling i Umeåregionen
under kommande programperiod.
12. Studieresa till Vasa, Finland
Föredragande:
a.
Bilaga:

Johan Gammelgård
---

Beslut
Johan Gammelgård får i uppdrag att undersöka möjligheten att förlägga ett besök i
Vasa i samband med kommunchefsgruppens möte den 20 augusti.
Ärendebeskrivning
Kontakterna mellan Umeåregionens kommuner och Vasa stad och dess region har
ökat under senare år. I början på januari 2014 gjorde en grupp från Umeå kommun
en studieresa till Vasa. Kommunchefsgruppen har tidigare också samtalat om
möjligheten att också göra ett besök i Vasa och kringliggande kommuner och vid
mötet 214-01-22 lyfts frågan igen.
13. Nästa möte
Regionråd
2014-02-28, kl. 12.00 – 17.00
a.
Kommunchefsgrupp 2014-03-26, kl. 09.00 – 12.30
14. Mötets avslutande
Ordförande
förklarar mötet avslutat.
a.

