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 1.  Mötets öppnande 

 Ordförande förklarar mötet öppnat 

 
 2.  Ansökan om § 37 medel för utveckling av flyktingmottagningen 

 Föredragande: Erik Sedig 

Bilaga:  Utlysning av § 37-medel 2014 

 

Beslut 

Umeåregionens flyktingmottagning får i uppdrag att i samverkan med kommunernas 

flyktinghandläggare ansöka om s.k. § 37 medel hos länsstyrelsen.  

 

Ärendebeskrivning 

Länsstyrelsen utlyser årligen möjlighet att söka projektmedel för insatser enligt § 37 

förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för att skapa beredskap, 

mottagningskapacitet och utveckla samverkan mellan kommuner i samband med 

flyktingmottagandet. Finansieringen är 100 % från länsstyrelsen. Ansökan om medel ska 

vara inlämnad till länsstyrelsen under våren 2014.  

 

Från 1 sep 2013 till 30 jun 2014 bedrivs projekt Regional kompetenspool för förbättrad 

mottagningskapacitet med § 37-medel. Projektet har som mål att förbättra kommunernas 

möjlighet att ta emot flyktingar genom att tillsammans med förskola, skola och 

bostadsbolagen ta fram enhetliga rutiner och information på flyktingarnas modersmål. 

Projektet som också har som mål att ta emot 45-50 kvotflyktingar har rönt stor 

uppskattning i kommunerna och positiv uppmärksamhet hos länsstyrelsen och en 

fortsättning/utveckling av projektet diskuteras.  

 
 3.  Fördjupad dialog om flyktingmottagande 

 Föredragande: Erik Sedig 

Bilaga:   

 

Beslut 

Umeåregionens flyktingmottagning och kansli får i uppdrag att bjuda in Regionrådets 

presidium plus politisk representant från Umeå kommun till en dialog kring ett 

långsiktigt hållbart flyktingmottagande. 

 

Ärendebeskrivning 

Umeåregionen har en gemensam överenskommelse med länsstyrelsen om mottagande 

av flyktingar. Under hösten 2012 och under 2013 har Länsstyrelsen fört en dialog med 

Umeåregionen om behov av att ta emot ett ökat antal flyktingar, utifrån den växande 

flyktingström som når Sverige. Länsstyrelsen betonar att regionens kommuner behöver 

uppfylla den del av överenskommelsen som anger antalet flyktingar som kommer till 

kommunerna på s.k. anvisningsbara platser. Därutöver kommer andra kategorier av 

flyktingar. Umeåregionen har betonat bristen på bostäder som ett stort hinder för ett ökat 

mottagande. Under hösten 2013 gjordes en bostadsinventering för flyktingmottagandet 

och en revidering av mottagningstalen i Umeåregionens avtal om flyktingmottagning. 

 

Under mars 2014 har ett antal olika möten som ägt rum mellan länsstyrelsen och 

Umeåregionen. Med anledning av att prognoserna visar på ett ökat antal flyktingar till 

Sverige och Västerbottens län finns det behov av att skapa en fördjupad dialog mellan 

Regionrådet och kommunernas flyktinghandläggare om en långsiktigt hållbar utveckling 

av flyktingmottagandet, bl.a. rörande bostadsförsörjningen. 

 
 4.  Arbetsgruppernas verksamhetsplaner 2014 - upphandling 

 Föredragande: Erik Sedig 

Bilaga:  VP 2014 Upphandling – reviderad 
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Beslut 

Reviderad verksamhetsplan 2014 för upphandlingsgruppen fastställs. 

 

Ärendebeskrivning 

Enligt Umeåregionens styrdokument ska regionens arbetsgrupper 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. 

Kommuncheferna går vid möte 2013-12-12 igenom och fastställer arbetsgruppernas 

verksamhetsplaner 2014. Några verksamhetsplaner återremitteras till berörd 

arbetsgrupp. Det gäller upphandlingsarbetsgruppens verksamhetsplan. 

 

Vid kommunchefsmötet 2014-01-22 diskuteras samvekansöverenskommelsen om 

upphandling mellan Umeåregionens kommuner samt upphandlingsarbetsgruppens 

verksamhetsplan 2014 med representanter från Umeå kommuns upphandlingsbyrå inkl. 

ordförande i upphandlingsarbetsgruppen. Reviderad verksamhetsplan för 

upphandlingsgruppen har sedan dess inkommit. 

 
 5.  Projekt Destinationsutveckling i Umeåregionen – rapport  

 Föredragande: Malin Bjurén, Projektledare, Destinationsutveckling Umeåregionen 

Bilaga:  Bildspel: Destinationsutveckling i Umeåregionen 

 

Beslut 

Informationen noteras. 

 

Ärendebeskrivning 

Projekt Destination Umeåregionen har bedrivits sedan 2011. Syftet har varit att utveckla 

Umeåregionen som turismdestination, genom förståelse för destinationsarbete och 

marknadens villkor, öka utbudet av produkter, stärka samverkan och destinationens 

tillgänglighet. Målet har varit att skapa ökad tillväxt i turismbranschen. Arbetet har 

bedrivits genom coachning av företagare inom besöks- och upplevelsebaserad närings 

samt marknads-föring av destinationen. Projektet har finansierats med 

strukturfondsmedel från EU. Projektägare har Vindeln Utveckling varit. Projektet 

avslutas 2014-04-30. Vid kommunchefsmötet 2014-03-26 deltar projektledare Malin 

Bjurén.   

 
 6.  Projekt för IT-samverkan 

 Föredragande: Jan Långström, IT-chef, Umeå kommun 

Jan Olofsson, IT-konsult, projektledare 

Erik Sedig 
Bilaga:  IT-samverkan. Hur går vi vidare? Skrivelse från styrgrupp för IT-projekt 

Bildspel IT-samverkan, Hur går vi vidare 

 

Beslut 

Styrgruppen för Projektet för IT-samverkan får i uppdrag att ta fram ett förslag till avtal 

för IT-samverkan mellan Umeåregionens kommuner. 

 

Umeåregionen skjuter till permanenta medel för en gemensam funktion för att driva på 

arbetet med IT-relaterad samverkan och strategisk utveckling. Funktionen bemannas 

med resurser från kommunerna, eventuellt kompletterat med externa resurser. 

 

Kansliet får i uppdrag att bereda frågan om juridiska former för IT-relaterad samverkan 

och återkomma till kommunchefsgruppen med förslag på detta för bl.a. Umeåregionens 

gemensamma telefonilösning och e-tjänsteportal. 
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Ärendebeskrivning 

Med anledning av olika pilotprojekt för IT-samverkan inom Umeåregionen beslutar 

kommuncheferna 2013-01-23 att man ser positivt på en samordning av kommunernas 

IT-baserade verksamhetssystem och vid sitt möte 2013-04-17 får Jan Långström, IT-

chef, Umeå kommun och Erik Sedig i uppdrag att tillsammans ta fram förslag på 

projektplan och finansiering av projektledare för kartläggning av IT-samverkan. 

Kommuncheferna beslutar 2013-05-15 att anta förslag projektet för IT-samverkan och 

finansiera det med 300 000 kr av Umeåregionens utvecklingsmedel. Projekttiden är ett 

år fr.o.m. mitten på maj 2013. Regionrådet informeras om projektet 2013-05-26. 

 

Projektets styrgrupp lämnar i skrivelse IT-samverkan. Hur går vi vidare? förslag på 

åtgärder för att utveckla arbetet med IT-relaterad samverkan i Umeåregionen. Vid 

kommunchefsgruppens möte 2014-03-26  diskuteras dessa tillsammans med olika sätt 

att finansiera en fortsatt IT-samverkan. 

 
 7.  Föregående minnesanteckningar 

 Bilaga:  KC 140122, anteckningar 

RR 140228, anteckningar 

 

Beslut 

Minnesanteckningarna noteras. 

 

Ärendebeskrivning 

Minnesanteckningarna från kommunchefsgruppens och Regionrådets senaste möten 

gås igenom. 

 
 8.  Ekonomisk uppföljning 

 Föredragande: Erik Sedig 

Bilaga:  Budget uppföljning Umeåregionens kansli 

Budgetuppföljning Umeåregionens flyktingmottagning 

 

Beslut 

Ekonomisk uppföljning per 2014-02-28 för Umeåregionens kansli respektive 

flyktingmottagning noteras. 

 

Ärendebeskrivning 

Per 2014-02-28 redovisar för Umeåregionens kansli ett överskott med 231 200 kr, 

främst beroende på periodiseringseffekter och flyktingmottagningen ett överskott med 

46 500 kr, exkl. projektmedel. 

 
 9.  EntreprenörCentrum – information inför avslutning av projektperiod 

 Föredragande: Per Alm, Almi, projekteldare EntreprenörCentrum 

Malin Sjöberg Åkesson, Almi, Verksamhetscontroller 

Bilaga:  Bildspel: Almi EntreprenörCentrum 

 

Beslut 

Informationen noteras. 
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Ärendebeskrivning 

EntreprenörCentrum Västerbotten drivs som ett projekt för idéutveckling och 

nyföretagande av Almi Företagspartner Nord AB. Projektet finansieras av EU-medel, 

Region Västerbotten och deltagande kommuner. EntreprenörCentrum erbjuder 

kostnadsfria tjänster, bl.a. rådgivning, föreläsningar, företagarskola, affärsutveckling 

och mentorprogram. 

 

Vid kommunchefsmötet 2014-03-26 informerar Per Alm och Malin Sjöberg Åkesson, 

Almi Nord AB, om EntreprenörCentrum och om en finansieringsplan för att under 

hösten 2014 överbrygga mellan nuvarande projekt och ett nytt EU-finansierat projekt. 

 
 10.  Marknadsföring av Umeåregionen 

 Föredragande: Anna Olofsson, marknadschef, Umeå kommun 

Jan Bergman, kommunikationsdirektör, Umeå kommun 

Bilaga:  Kompassen – Umeåregionen tar ut riktningen (2005) 

Bildspel: Varumärken i Umeåregionen 

 

Beslut 

Ärendet diskuteras åter vid kommunchefsgruppens nästa möte. 

 

Ärendebeskrivning 

Vid kommunchefsgruppens möte 2014-01-22, i samband med genomgången av 

verksamhetsplan 2014, diskuteras uppdragen: skapa en kommunikationsarbetsgrupp och 

utveckla marknadsföringen av regionen och dess möjligheter, t.ex. utvidgad 

arbetsmarknad.  

 

Vid mötet 2014-04-26 deltar representanter från Umeå kommuns näringslivskontor och 

kommunikationsfunktion för en diskussion. Ärendet knyter an till en rapport som 

gjordes för Umeåregionens räkning 2005: Kompassen - Umeåregionen tar ut riktningen. 

 
 11.  Utveckling av arbetsgivarvarumärke 

 Föredragande: Anna Olofsson Marknadschef, Umeå kommun 

Jan Bergman, kommunikationsdirektör, Umeå kommun 
Bilaga:  Förslag: Hur ska vi marknadsföra oss som arbetsgivare och för vem?  

 

Beslut 

Anna Olofsson, marknadschef och Jan Bergman, kommunikationsdirektör, Umeå 

kommun får i uppdrag att utifrån förslagen i skrivelse: Hur ska vi marknadsföra oss som 

arbetsgivare och för vem? bereda ärendet ytterligare. Personalchefsarbetsgruppen får 

därefter i uppdrag att till kommunchefsmötet 2014-06-11 komma med förslag i ärendet.  

 

Ärendebeskrivning 

I anknytning till frågan om marknadsföring av regionen har projektledarna för Projekt 

arbetsmarknadsregion pekat på behovet av och möjligheten med att utveckla 

Umeåregionens kommuners arbetsgivarvarumärke. Detta kopplat till kommunernas 

kompetensförsörjning och materialet Sveriges viktigaste jobb framtaget av SKL. Se 

skrivelse Hur ska vi marknadsföra oss som arbetsgivare och för vem? från Carina 

Lindberg, projektledare, Umeå kommun.  

 
 12.  Nytt avtal för Umeåregionen 

 Föredragande: Erik Sedig 

Bilaga:  Diskussionsunderlag för nytt avtal för Umeåregionen 

 

Beslut 

Kanslichef får i uppdrag att utifrån förd diskussion och i samråd med Bengt Westin ta 

fram förslag till nytt huvudavtal för samverkan för Umeåregionen. 
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Ärendebeskrivning 

Kommunchefsgruppen har i sin verksamhetsplan 2014 uppgiften att slutföra arbetet med 

att ta fram ett nytt avtal 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. 

 
 13.  Gemensamma möjligheter under ny EU-programperiod – stöd för 

projektutveckling 

 Föredragande: Erik Sedig 

Bilaga:  Kravprofil projektutvecklare 

 

Beslut 

Kansliet uppdras att rekrytera en projektutvecklare i enlighet med bifogad kravprofil. 

 

Ärendebeskrivning 

Inför EU:s nya programperiod, 2014-2020, beslutar Regionrådet 2014-05-25 att tillsätta 

en arbetsgrupp som utarbetar en gemensam plan för att tillvara EU-

finansieringsmöjligheter under perioden 2014-2020. En bakgrund till detta är att 

Umeåregionen i och med Örnsköldsviks kommuns inträde i samarbetet tillhör två olika 

programområden: Mellersta Norrland och Övre Norrland.  

 

EU-projektarbetsgruppen har tagit fram ett underlag och i vilket kommunerna gjort sina 

prioriteringar av möjliga gemensamma EU-finansierade projekt 2014-2020. Vid 

Regionrådets möte 2014-02-28 redovisas prioriteringarna och kommunchefsgruppen får 

i uppdrag att: 1) Fortsätta den gemensamma planeringen av EU-finansierade 

utvecklingsprojekt i enlighet med sin verksamhetsplan för 2014 och 2) ge förslag på en 

gemensam funktion som kan samordna och stödja kommunerna i Umeåregionen i 

arbetet med att ta fram ansökningar för nya EU-finansierade utvecklingsprojekt. 

 

Vid kommunchefsmötet 2014-03-26 presenteras förslag på rekrytering av en 

projektutvecklare för framarbetandet av EU-finansierade utvecklingsprojekt. 

 
 14.  Gemensamt webbpubliceringsverktyg 

 Föredragande: Erik Sedig 

Bilaga:  Minnesanteckningar från möte med webbarbetsgruppen 2014-01-29 

 

Beslut 

Kommunchefsgruppen ser positivt på att Umeåregionens kommuner i framtiden 

använder samma system för webbpublicering, men frågan om att skaffa ett gemensamt 

webbpubliceringsverktyg bordläggs åtminstone under 2014 och i avvaktan på 

utvecklingen av den IT-relaterade samverkan inom Umeåregionen och uppstarten av den 

nya kommunikationsarbetsgruppen. 
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Ärendebeskrivning 

Det har tidigare arbetats med att regionens kommuner ska ha samma system för sina 

webbplatser. Umeå och Örnsköldsviks kommuner använder systemet SiteVision. Övriga 

kommuner använder olika versioner av Content Studio, förutom Robertsfors kommun 

som under 2013 utvecklat ny webb och nytt intranät med hjälp av verktyget Wordpress. 

 

Vid kommunchefsmötet 2014-01-22, i samband med genomgången av föregående 

minnesanteckningar (KC 131219) noteras att 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. 

 

Ärendet diskuterade av webbarbetsgruppen 2014-01-29 med frågor av följande art: 

 Vad vill kommunerna ha ut av webben? 

 Vad menas med ”gemensam webb”? (Samma framsida, struktur, verktyg?) 

 Vem ska äga frågan kring byte av webb? 

 Tidsplan – i förhållande att göra uppgraderingar i nuvarande system? 

 

Webbarbetsgruppen möts igen 2014-03-28. 

 
 15.  Information om upphandling av nytt lönesystem 

 Föredragande: Erik Sedig 

Bilaga:  Projektdirektiv för förstudie ”Gemensamt lönesystem”  

 

Beslut 

Informationen noteras. 

 

Ärendebeskrivning 

För att ytterligare kunna utveckla samarbetet mellan Umeåregionens kommuner 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. Övriga kommuner inom Umeåregionen kan vid behov 

ansluta sig till den gemensamma nämnden. 

  

Personalchefsarbetsgruppen har till kommuncheferna aktualiserat att regionens alla 

kommuner har behov av att upphandla nytt lönesystem. Kommunchefsgruppen ger 

2013-11-06 upphandlingsbyrån vid 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. 

 

Kommuncheferna har via e-post (2014-02-04) presenterats direktiv för och finansiering 

av gemensam förstudie om gemensamt lönesystem och efter e-postväxling och 

förtydliganden av direktiven har alla berörda kommuner beviljat förstudien. 

 

Vid möte 2014-03-26 får kommunchefsgruppen mer information i ärendet, bl.a. om 

behovet av gemensam nämnd om det planeras gemensam drift av nytt PA-system. 

 
 16.  Förstudie av telefonilösningar gällande växel och larm 

 Föredragande: Bengt Westin 

Bilaga:  Förstudie Telefonilösningar gällande växel och larm 
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Beslut 

Mats Renning, räddningschef, Örnsköldsviks kommun utses att sammankalla 

kommunernas räddningschefer för att utreda samverkansmöjligheter kring 

kommunernas olika larm. 

 

Ärendebeskrivning 

Initierat av räddningschefen i Örnsköldsviks kommun, Mats Renning, presenteras vid 

kommunchefsmötet 2014-03-26 förslag till en förstudie för telefonilösningar gällande 

växel och larm. Bakgrunden är att Örnsköldsviks kommun arbetar för en anslutning till 

Umeåregionens gemensamma växelfunktion from 2015-01-01. Med anledning av att 

växelfunktionen och kommunens larmcentral är sammanslagna i Örnsköldsviks 

kommun behöver effekterna av detta belysas. 

 

Förstudiens skall även ge kommunerna i Umeåregionen ett underlag för 

ställningstagande gällande samordning av larmprocesserna och möjligheterna att göra en 

gemensam upphandling eller ansluta larmen till larmcentralen i Örnsköldsvik. 

 

För Örnsköldsviks kommun ingår även en koppling till planerat kontaktcenter i 

förstudien. 

 
 17.  Gemensamt inkallningssystem 

 Föredragande: Erik Sedig 

Bilaga:  Gemensamt inkallningssystem i Umeåregionen 

 

Beslut 

Kommunchefsgruppen rekommenderar respektive kommun att gemensamt köpa tjänsten 

för inkallningssystemet Rapid Reach av Örnsköldsviks kommun.  

 

Ärendebeskrivning 

Inkallning av kommunens krisledning och POSOM har tidigare varit en del av 

räddningstjänstens avtal med SOS Alarm. Sedan SOS Alarms omorganisering har denna 

typ av inkallning blivit ett tilläggsval och därmed en extra kostnad för kommunerna. 

Detta har resulterat i att ingen av Umeåregionens kommuner har inkallningssystem för 

krisledning. För att underlätta inkallningen vid en kris har Umeåregionens 

beredskapsarbetsgrupp tittat på olika alternativa inkallningssystem. Örnsköldsviks 

kommun har en egen larmcentral som bland annat använder sig av inkallningsverktyget 

Rapid Reach. Möjligheten finns för Umeåregionens övriga kommuner att köpa den 

tjänsten av Örnsköldsviks kommun. 

 

Beredskapsarbetsgruppen undersöker möjligheten att finansiera Rapid Reach med de 

statliga krisberedskapspengarna som varje kommun får. 

 
 18.  Seminarium för Umeåregionens arbetsgrupper och projekt, 11 juni 2014  

 Föredragande: Erik Sedig 

Bilaga:  Utkast till program för arbetsgruppsseminarium för Umeåregionen 

 

Beslut 

Kansliet uppdras att fortsätta planeringen av seminariet för Umeåregionens 

arbetsgrupper och projekt 2014-06-11. 

 

Ärendebeskrivning 

Vid kommunchefsgruppens möte 2014-01-22, i samband med genomgången av 

verksamhetsplan 2014, beslutades att hålla ett seminarium för Umeåregionens 

arbetsgrupper och projekt den 11 juni 2014. Vid mötet 2014-04-26 ger kansliet 

information om planeringen av seminariet. 
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 19.  Regionrådets studieresa 2014 

 Föredragande: Erik Sedig 

Bilaga:  Uppdaterat program för studieresa till Marseille/Provence maj 2014 

 

Beslut 

Kansliet uppdras att fortsätta planeringen av Regionrådets studieresa 2014.  

 

Ärendebeskrivning 

Regionrådet brukar göra en årlig studieresa. Resorna har ett 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. Vid kommunchefsgruppens möte 2014-03-26 

ges information om planeringen av resan. 

 
 20.  Övriga frågor 

 Ingen övrig fråga anmäldes. 

 
 21.  Nästa möte 

 Regionrådets studieresa 15-18 maj 2014 

Kommunchefsmöte 11 jun 2014, med seminarium för arbetsgrupperna på eftermiddagen 

 
 22.  Mötets avslutande 

 Ordförande förklarar mötet avslutat 

 

 


