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Per-Eric Magnusson, Vindelns kommun
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Övriga deltagande Anna Linusson Jonsson, föreståndare, Företagsforskarskolan, Umeå Universitet
Conny Eriksson, räddningschef, Vännäs kommun
Lars Tapani, räddningschef, Umeå kommun
Jonas Hägglund, analyschef, brand- & säkerhetsavd, Örnsköldsviks kommun
Carina Andersson, lönechef, Umeå kommun
Göran Dahle, personalstrateg, Vindelns kommun
Johanna Näslund, personaldirektör, Örnsköldsviks kommun
Erik Sedig, Umeåregionens kansli, sekreterare
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1. Mötets öppnande
Ordförande förklarar mötet öppnat
2. Föregående minnesanteckningar
Bilaga:
KC 141112 & RR 141217
Beslut
Minnesanteckningarna från kommunchefsgruppens möte 2014-11-12 och
Regionrådets möte 2014-12-17 noteras.
Ärendebeskrivning
Minnesanteckningarna från kommunchefsgruppens möte 2014-11-12 och
Regionrådets möte 2014-12-17 gås igenom.
3. Information från kansliet
Föredragande:
Bilaga:

Slutkonferens Be Green: Inbjudan och Program

Beslut
Informationen noteras.
Ärendebeskrivning
 Information om IT-samverkan – kommunbesök: Påminnelse om att bjuda in
styrgruppen för IT-samverkan till kommunstyrelsen. Beslut i RR 140517.
 Projekt Kapacitetsutveckling av Umeåregionens mottagning och integration av
nyanlända svenskar: Länsstyrelsen har beviljat 1 026 380 kr (av sökta 1 128 000
kr). Rekrytering av projektledare/utredare sker tillsamman med Umeå kommun.
 Arbetsgivarvarumärke: Arbetet är försenat, Mer information vid nästa KC-möte.
 Slutkonferens för projektet Be Green. Se bifogad inbjudan & program.
4. Ekonomisk uppföljning
Föredragande:
Bilaga:

Erik Sedig

Beslut
Den ekonomiska informationen per 2014-12-31noteras.
Ärendebeskrivning
Per 2014-12-31 redovisar kansliet ett överskott med 695 800 kr och
flyktingmottagningens ett överskott med 4 781 kr. Kansliets överskott beror framför allt
på att ingående balans 2014 var ett överskott på 434 000 kr i kombination med ökade
intäkter med 500 000 kr i och med Örnsköldsviks kommuns inträde i Umeåregionen.
Under året har personalkostnaderna varit högre än tidigare i och med anställningen av en
visstidsanställd projektutvecklare (RR 140228). Samtidigt har kostnaden för köp av
konsulttjänster varit lägre än budgeterat.
5. Gemensam doktorandtjänst – Information om Företagsforskarskolan,
Umeå universitet
Föredragande:

Anna Linusson Jonsson, föreståndare, Företagsforskarskolan, Umeå Universitet

Bilaga:

Information om Företagsforskarskolan, KC 150123

Beslut
Informationen noteras och kansliet får i uppdrag att bevaka utlysningen av
doktorandtjänster vid företagsforskarskolan, Umeå universitet, i oktober 2015.
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Ärendebeskrivning
Hans-Åke Donnersvärd har lyft frågan om ett samarbete med Företagsforskarskolan vid
Umeå universitet. Forskarskolan bidrar till samarbete mellan forskare, näringsliv och
offentlig sektor genom gemensamt finansierade forskningsprojekt. Tillsammans med
externa organisationer arbetar en forskare vid universitetet under fyra år med ett
gemensamt problem som behöver lösas för framtiden. Forskaren ingår i en
multidisciplinär forskargrupp och får under utbildningen ett skräddarsytt kurspaket för
att vara förberedd för arbete utanför akademien. Företagsforskarskolan utlyser 10
projektresurser vartannat år och utser både projekt och doktorander i konkurrens via en
ansökningsprocess. Nästa utlysning är hösten 2015 med start av forskningsprojekt
hösten 2016. Universitet och samverkande part står för halva lönekostnaden var, vilket
motsvarar ca: 270 000 kr.
Vid kommunchefmötet 2015-01-23 deltar, Anna Linusson Jonsson, föreståndare
Företagsforskarskolan.
6. Räddningstjänstsamarbete inom Umeåregionen
Föredragande:

Conny Eriksson, räddningschef, Vännäs kommun
Lars Tapani, räddningschef, Umeå kommun

Bilaga:

Bildspel: Kommunal räddningstjänst 2015, SKL
Bildspel: Samverkansmöjligheter inom räddningstjänsten, KC 150123

Beslut
Lars Tapani får i uppdrag att låta göra en förstudie om möjligheter med ökad samverkan
mellan kommunernas räddningstjänster inom Umeåregionen och rapporterar ärendets
utveckling vid kommunchefsmötet 2015-03-25.
Ärendebeskrivning
Inom Umeåregionen finns olika samarbeten mellan kommunernas räddningstjänster.
Robertsfors och Vindelns kommuner köper tjänsten räddningschef av Umeå kommun.
Bjurholm gör det samma av Vännäs kommun. Dessutom delar Vännäs kommun och
Nordmalings kommun på funktionen räddningschef i beredskap.
Kommunchefsmötet 2014-11-12 beslutade att bjuda in räddningscheferna till ett
kommande möte för information. Vid kommunchefsmötet 2015-01-23 föreslår Lars
Tapani, räddningschef, Umeå kommun, att frågan om att bilda ett kommunalförbund för
räddningstjänstverksamheten i Umeåregionens kommuner utreds.
7. Förstudie av telefonilösningar gällande växel och larm
Föredragande:

Jonas Hägglund, analyschef, brand- & säkerhetsavd, Örnsköldsviks kommun

Bilaga:

Bildspel: Gemensam larmhantering Umeåregionen, KC 150123
Förstudie Gemensam larmmottagning i Västerbotten

Beslut
Jonas Hägglund får i uppdrag att vid kommunchefsmötet 2015-03-25 beskriva för och
nackdelar med de alternativ som beskrivs i förstudierna om gemensam larmhantering.
Ärendebeskrivning
Kommunchefsmötet 2014-03-26 utser Mats Renning, räddningschef, Örnsköldsviks
kommun till att sammankalla kommunernas räddningschefer för att utreda
samverkansmöjligheter kring kommunernas olika larm. Vid mötet 2014-08-20
informerar Bengt Westin att kring larmfrågan pågår ett arbete mellan berörda
tjänstepersoner i kommunerna. Frågan om Örnsköldsviks samverkan inom telefoni med
övriga Umeåregionen avvaktas det med i väntan på översyn av växelfunktion med
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anledning av flyt av Örnsköldsviks stadshus
Örnsköldsviks kommuns alarmeringscentral (KAC) är placerad hos räddningstjänsten.
Kommunchefsgruppen får i samband med mötet 2014-10-22 en visning av KAC.
Vid kommunchefsmötet 2015-01-23 deltar Jonas Hägglund, analyschef, brand- och
säkerhetsavdelningen vid Örnsköldsviks kommun med information om förstudien om
gemensam larmhantering i Umeåregionen. Under hösten 2014 har en annan studie –
Förstudie gemensam larmmottagning i Västerbottens län - gjorts på uppdrag av
Västerbottens läns socialchefer och Region Västerbotten. Utredare har varit Stefan
Bygdesson, Robertsfors kommun. Vid mötet står det klart att de två olika förstudierna
beskriver två skilda alternativ som Umeåregionens kommuner behöver välja emellan.
8. Upphandling av nytt lönesystem och ev. bildande av gemensam nämnd
Föredragande:

Carina Andersson, lönechef, Umeå kommun
Göran Dahle, personalstrateg, Vindelns kommun
Johanna Näslund, personaldirektör, Örnsköldsviks kommun

Bilaga:

Bildspel: Gemensam upphandling av HR-system, KC 150123

Beslut
Informationen noteras.
Ärendebeskrivning
För att ytterligare utveckla samarbetet inom Umeåregionen har Regionrådet diskuterat
att det kan införas gemensamma nämnder för verksamheter för vilket det är lämpligt.
Under 2013 beslutar Umeå kommun och Vindelns kommun att from 2014-01-01 skapa
en gemensam nämnd för drift och hantering av personaladministrativa system.
Kommunchefsgruppen ger 2013-11-06 upphandlingsbyrån, Umeå kommun i uppdrag att
för alla kommuners räkning genomföra en upphandling av nytt personaladministrativt
system samt att Umeåregionens personalchefsgrupp får i uppdrag att för upphandlingsprocessen av nytt lönesystem fungera som styrgrupp. Vid möte 2014-03-26 får
kommunchefsgruppen information i ärendet, bl.a. om behovet av gemensam nämnd om
det planeras gemensam drift av nytt PA-system. Vid kommunchefsmötet 2014-06-11
presenteras en kartläggning av kommunernas löneadministration och förslag på
upphandling av konsult för gemensam upphandling av nytt HR-/lönesystem.
Vid kommunchefsmötet 2015-01-23 deltar representanter från personalchefsgruppen.
Information ges om fortsatt tidsplan för upphandlingen och frågor som behöver tas
ställning till belyses: t.ex. uppsägning av befintliga avtal och framtida driftsform.
9. Nya gemensamma utvecklingsprojekt
Föredragande:
Bilaga:

Erik Sedig
Hållbart resande, statusuppdatering
Nyanländas inträde på arbetsmarknaden, projektidé
Näringslivsprojekt, sammanfattning & budgetförslag
River Country, sammanfattning & budgetförslag
Ta tillvara Umeå2014, sammanfattning & budgetförslag

Beslut
Kansliet får i uppdrag att tillsammans med ansvariga tjänstepersoner i kommunerna
arbeta fram färdiga EU-strukturfondsansökningar inom områdena turism och näringsliv
enligt redovisade förslag samt fortsätta att utveckla en ansökan till Europeiska
socialfonden på temat effektivare etablering på arbetsmarknaden av nyanlända i Sverige.
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Kansliet fortsätter att delta i arbetsgrupper etc. kring hållbart resande.
Ärendebeskrivning
I enlighet med Regionrådets beslut 2014-02-28 har kommunchefsgruppen i uppdrag att
gemensamt planera utvecklingsprojekt. Avstämningar i ärendet har skett regelbundet vid
alla kommunchefs- och Regionrådsmöten under hösten 2014.
Vid Regionrådets möte 2014-12-17 redovisas att kommunerna i första hand har
prioriterat: näringslivsutveckling, pendlingsfrågor och kompetensförsörjning som
gemensamma utvecklingsområden. Ett angränsande område, inom vilket arbete också
pågår är besöksnäringen.
En första utlysning för regionalfonden sker 2015-02-09--03-06 och för socialfonden
2015-01-22--03-16. Vid kommunchefsmötet 2015-01-23 ges information om följande
projektförslag:
 River Country, Umeåregionprojekt för besöksnäringen
 Ta tillvara kulturhuvudstadsårets effekter på besöksnäringen
 Näringslivsprojekt för kranskommunerna
 Statusuppdatering från arbetsgruppen för hållbart resande
 Projektidé: Effektivisering av nyanländas inträde på arbetsmarknaden (ESF)
10. Arbetsgruppernas utvecklingsfrågor
Föredragande:
Bilaga:

Erik Sedig
Utvecklingsfrågor 2015 Beredskap, Utvecklingsfrågor 2015 Flykting,
Utvecklingsfrågor 2015 Fritid, Utvecklingsfrågor 2015 Kollektivtrafik,
Utvecklingsfrågor 2015 Kultur, Utvecklingsfrågor 2015 MAS,
Utvecklingsfrågor 2015 Näringsliv, Utvecklingsfrågor 2015 Socialtjänst,
Utvecklingsfrågor 2015 Turism, VP 2015 Näringsliv, VP 2015 Turism,
VP 2015 Upphandling, Tematiska strategigrupper förslag KC 150123

Beslut
Diskussionen återupptas vid nästa sammanträde.
Ärendebeskrivning
Enligt Umeåregionens styrdokument ska arbetsgrupperna årligen skriva
verksamhetsplaner, vilka fastställas av kommunchefgruppen. Planerna ska utgå från
Umeåregionens strategiska plan med dess tre utpekade målområden: regional
utveckling, effektivisering av kommunernas verksamheter och demokratisk förankring.
Relaterat till arbetet med att ta fram ett nytt huvudavtal för Umeåregionen beslutade
kommunchefsmötet 2014-10-22 att ge kansliet i uppdrag att be alla arbetsgrupper att
beskriva hur man under nästa år kan bidra till Umeåregionens tre ben: regional
utveckling, effektivare kommunala förvaltningar och demokratisk förankring. Detta
istället för att skriva en vanlig verksamhetsplan för 2015.
Under 2014 har det funnits 16 arbetsgrupper inom Umeåregionens samarbete. Vid
kommunchefsmötet 2015-01-23 rapporterar kanslichefen att sex av dessa har svarat på
kommunchefernas fråga om hur grupperna 2015 kan bidra till Umeåregionens tre
fokusområden. Tre grupper har lämnat in verksamhetsplaner för 2015. (Varav två
grupper gjort både och.) Folkhälsogruppen har meddelat att den kommer att upphöra
som grupp på pga. otydligt uppdrag och gruppmedlemmarnas bristande utrymme i sina
kommuner att arbeta med folkhälsofrågorna.
Vid samma möte beskriver kanslichef en idé om hur arbetet inom regionen istället för i
arbetsgrupper indelade efter sakområden skulle kunna drivas i mer tematiskt inriktade
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strategigrupper, med stärkt koppling till kommunchefsgruppen, Regionråd och de olika
kommunerna.
11. Nytt URnära – information om budget och strategi etc.
Föredragande:
Bilaga:

Erik Sedig

Beslut
Informationen noteras.
Ärendebeskrivning
Ett arbete pågår för att skapa ett Leader-område för (gamla) Umeåregionen under EU:s
nya programperiod. Förslag på ny strategi lämnades in av Leaders kansli/styrelse till
Jordbruksverket i slutet på november 2014. F.n. pågår arbetet med att komplettera denna
samt att ta fram en budget. Båda dessa saker ska vara klara 2015-01-30. Umeåregionens
kanslichef har sammanträtt med företrädare för Leader URnära. Vid kommunchefsmötet
2015-01-23 återges följande information:
 Tänkt medfinansiering från kommunera under kommande period planeras att ligga
på samma nivå som tidigare (avser Landsbygdsfonden).
 Man planerar att söka även mindre portioner socialfonds- och regionalfondsmedel
för att kunna arbeta på Ersboda (integration) och med kvinnligt företagande.
 Den medfinansiering som kommunerna inte behövt betala under 2014 pga. sen
uppstart önskar Leaders styrelse kunna efterfråga 2021 i samband med programslut.
 Den gamla Leader-föreningens styrelse önskar få flytta över ett saldo på 200 000 kr
till nya Leader istället för en återbetalning till kommunerna.
 Med anledning av att tidigare använd auktoriserad revisor pga. byte av jobb förlorat
sin auktorisation söker styrelsen i samarbete med denne nytt upplägg för revisionen.
12. Gemensam strategi för pendling i Umeåregionen
Föredragande:
Bilaga:

Erik Sedig

Beslut
Ärendebeskrivning
Umeå kommun håller på att fram ett nytt åtgärdsprogram för att uppfylla miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid. Programmet var på samråd till 2014-11-03 med
möjlighet för bl.a. alla kranskommuner att yttra sig över. Ett av förslagen i
åtgärdsprogrammet är att ta fram en gemensam pendlingsstrategi.
Vid kommunchefsmötet 2015-01-23 lyfts frågan om att fram en gemensam strategi för
pendling i Umeåregionen.
13. Mötesplan 2015
Föredragande:
Bilaga:

Erik Sedig
Mötesplan 2015 II

Beslut
Ärendebeskrivning
Kommunchefsgruppens mötesplan 2015 beslutades 2014-11-12.
Vid Regionrådets möte 2014-12-17 får kansliet i uppdrag att ta fram nytt förslag till
mötesplan 2015 för Regionrådet med hänsyn tagen till möten på SKL och Region
Västerbotten.
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14. Budget 2015
Föredragande:
Bilaga:

Erik Sedig
Detaljbudget 2015, version 150123

Beslut
Ärendebeskrivning
Budgeten för Umeåregionens kansli 2014 omfattar 2,0 mkr. Budgeten täcks av en avgift
från deltagande kommuner i enlighet med den kostnadsfördelningsmodell som
Regionrådet fastställde 2013-12-19; Varje kommun betalar som fast avgift 2,5 % av
budgeten; resterande del fördelas utifrån kommunernas invånarantal (1 nov året före).
Regionrådet beslutar 2014-12-17 att kommunernas avgift 2015 för Umeåregionens
kansli är 2,0 mkr och fördelas per kommun i enlighet med Umeåregionens
fördelningsnyckel; Det konstateras att kansliets verksamhet kommer att göra ett
överskott 2014 (prognos: ca: 700 000 kr) vilket i sin helhet tillförs budget 2015; Budget
för Umeåregionens kansli 2014 fastställs i enlighet med bilaga; samt att kommunchefsgruppen får i uppdrag att vid sitt första möte 2015 fastställa en specificerad budget
för 2015 utifrån faktisk storlek på 2014 års överskott.
15. Övriga frågor
 Deltagande i bilaga om Umeåregionen till Affärstidningen Näringsliv
16. Nästa möte
Kommunchefsmöte 25 mars, kl. 08.30 i Umeå
17. Mötets avslutande
Ordförande förklarar mötet avslutat

