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 1.  Mötets öppnande 

 Ordförande förklarar mötet öppnat 

 
 2.  Föregående minnesanteckningar 

 Bilaga:  KC 140611 anteckningar 

 

Beslut 

Minnesanteckningarna från 2014-06-11 noteras. 

 

Ärendebeskrivning 

Minnesanteckningarna från kommunchefsgruppens möte 2014-06-11 gås igenom. 

 
 3.  Mottagning av nyanlända 

 Föredragande: Gabriella Strååt, integrationsutvecklare Länsstyrelsen 

Bilaga:  Bostadsinventering och revidering av överenskommelsen med länsstyrelsen 

Mottagande av flyktingar och länstal Västerbotten 

 

Beslut 

Kommunchefsgruppen föreslår att Umeåregionens kommuner i Västerbotten har en 

fortsatta gemensam diskussion och gemensam överenskommelse med Länsstyrelsen i 

Västerbotten om mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande. 

 

I övrigt noteras informationen. 

 

Ärendebeskrivning 

Umeåregionen (utom Örnsköldsvik) har sedan 2006 en gemensam överenskommelse om 

mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande med länsstyrelsen i Västerbotten. 

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 interna samverkansavtal gjort en fördelning 

mellan kommunerna av det totala antalet mottagna flyktingar. Under 2013 görs en 

bostadsinventering i kommunerna avseende möjligheten till mottagande av flyktingar. I 

samband med den, efter önskan av länsstyrelsen, revideras den interna kommunvisa 

fördelningen så att den specificerar antalet anvisningsbara platser.  

 

Kommuner som tar emot flyktingar får ekonomisk ersättning från staten. Kommuner 

som träffat särskild överenskommelse om detta med staten får även en årlig 

grundersättning. Överenskommelsen mellan Umeåregionen och länsstyrelsen kan sägas 

upp senast den sista september med effekt fr.o.m. sista december samma år. 

 

Vid kommunchefsmötet 2014-08-20 redovisar Gabriella Strååt, Länsstyrelsen i 

Västerbotten, ett ökat tal för det antal flyktingar som förväntas kunna anvisas plats i 

kommunerna i länet under 2015. En fråga som ställs är om länsstyrelsen ska teckna 

kommunvisa överenskommelser eller om det ska fortsätta att vara en gemensam 

överenskommelse med Umeåregionens kommuner (utom Örnsköldsvik). 

 
 4.  Umeåregionens gemensamma flyktingmottagning - rapport 

 Föredragande: Inga-Lill Nordström, utvecklingsledare, Umeåregionens flyktingmottagning 

Bilaga:  Lägesrapport flykting 2014-08-20 (bildspel) 

Nulägesrapport om den gemensamma flyktingmottagningen 2014 

 

Beslut 

Regionrådet föreslås besluta att Umeåregionens kommuner tillsammans tar fram ett 

integrationspolitiskt program. 
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I övrigt noteras informationen. 

 

Ärendebeskrivning 

Umeåregionens kommuner (utom Örnsköldsvik) har sedan 2008 (projekt 2006-2007) ett 

samverkansavtal en regional flyktingmottagning. Avsikten är att skapa och reglera 

förutsättningar för samverkan mellan kommunerna i Umeåregionen och samtidigt 

kvalitetssäkra kommunernas flyktingintroduktion. 

 

Vid mötet 2014-08-20 rapporterar Inga-Lill Nordström om aktuella frågor. Utmaningar 

som särskilt nämns: staten förväntar sig ett ökat antal anvisade platser, tillgången på 

bostäder, praktikplatser samt värdet att ett gemensamt integrationspolitiskt program. 

 
 5.  Nytt avtal för Umeåregionens flyktingmottagning 

 Föredragande: Inga-Lill Nordström och Erik Sedig 

Bilaga:  Samverkansavtal för Umeåregionens flyktingmottagning 

Ärendebeskrivning, 140820, gällande gemensam flyktingmottagning 

 

Beslut 

Kansliet får i uppdrag att ta fram förslag nytt avtal enligt följande: 

 Ett nytt avtal from 2015 för den gemensamma flyktingmottagningen har en 

avtalsperiod om två år med möjlighet till förlängning ett plus ett år. 

 Ett nytt avtal from 2015 för den gemensamma flyktingmottagningen innehåller 

en möjlighet till en i förväg bestämd årlig uppräkning av budgeten. 

 Kostnaden för den gemensamma flyktingmottagningen, ej 

samhällsorienteringen, fördelas med hjälp med Umeåregionens 

fördelningsnyckel, med 5 % av kostnaden som fast del per samverkande 

kommun, beroende på att alla kommuner får samma fasta grundersättning. 

 För samhällsorienteringen för flyktingar etc. betalar samverkande kommuner ett 

fast belopp – enligt statlig norm – på 6 000 kr per deltagare. 

 Kostnader som skapas för förberedelserna av samhällsorientering för den 

utökade målgruppen fördelas enligt Umeåregionens vanliga fördelningsnyckel. 

 

Ärendebeskrivning 

Umeåregionens kommuner (utom Örnsköldsvik) samverkar kring flyktingmottagandet. 

Varje kommun har sin egen flyktingmottagning och SFI-undervisning, men genom 

samverkan skapas en likvärdig mottagning i hela Umeåregionen. Inom det gemensamma 

arbetet erbjuds också samhällsorientering (SO) - en introduktion till det svenska 

samhället - till alla kommuners nyanlända flyktingar. Något kommunerna enligt lag är 

skyldiga att erbjuda på modersmål. Den regionala flyktingmottagningen omfattar 1,0 

tjänst som utvecklingsledare och 1,0 tjänst som samhälls-/arbetslivskonsulent plus 

eventuell projektanställd personal. Vid ingången av 2013 tecknades ett förlängt och 

reviderat samverkansavtal tom 2014-12-31 om fortsatt regional flyktingmottagning 

 

Två större förändringar har skett sedan det senaste avtalet tecknades. För det första är 

målgruppen för SO sedan maj 2013 utökad till att även gälla anhöriginvandrare. 

Regionrådet beslutade 2013-05-25 att kommunernas utökade ansvar för 

samhällsorientering ska utföras av den gemensamma flyktingmottagningen samt att 

under 2013 särredovisar flyktingmottagningen de kostnader som uppstår för det utökade 

ansvaret för att dessa ska kunna tas hänsyn till i budget 2014. Den utökade målgruppen 

har av olika skäl ännu inte erbjudits SO. Förberedelser i form av anskaffning av ett 

videokonferenssystem har skett och pågår fortfarande i form av utveckling av ett nytt 

verksamhetssystem. Kommunernas skyldighet att erbjuda SO sträcker sig tre år i tid 

efter det att den nyanlände folkbokförts i kommunen. 
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En andra större förändring är att staten fr.o.m. 2014 har infört ett nytt och mer 

prestationsbaserat ersättningssystem, bl.a. innebärande att grundersättningen per 

mottagande kommun är halverad från 440 tkr till 220 tkr. Eftersom kommunernas 

finansiering av Umeåregionens gemensamma flyktingmottagning delvis har varit 

baserad på en andel (15 %) av den statliga grundersättningen har de regionala intäkterna 

2014 minskat med 198 tkr, motsvarande nästan 12 % av budgeten. 

 

Kommunchefsmötet 2014-06-11 ger kansliet i uppdrag att vid mötet 2014-08-20 

redovisa alternativa förslag på fördelning av kostnaderna för Umeåregionens 

flyktingmottagning fr.o.m. 2015-01-01. 

 
 6.  Nya gemensamma utvecklingsprojekt 

 Föredragande: Erik Sedig och Emma Anderbom, projektsamordnare, Umeåregionen 

Bilaga:  Projektdagbok, 2014-08-20 

 

Beslut 

Kansliet ska fortsätta arbetet med att utveckla gemensamma utvecklinsprojekt och 

uppdras att presentera förslag på projekt vid Regionrådets möte 2014-09-26. 

 

Ärendet ska stämmas av med kommunchefsgruppen i mitten på september via e-post. 

 

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 finansieringsmöjligheter 

från EU 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 

prioriteringar av möjliga gemensamma EU-finansierade projekt. 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. 

 

I enlighet med kommunchefsgruppens beslut 2014-03-26 är Emma Anderbom anställd 

som projektsamordnare vid Umeåregionens kansli 2014-06-01--2015-02-28. 

 

Vid kommunchefsmötet 2014-08-20 sker en avstämning av förslag på projektområden 

och skisser på olika gemensamma utvecklingsprojekt. 

 
 7.  MR-dagarna i Umeå, 13-15 november 2014  

 Föredragande: Cathrin Alenskär, internationell chef, Umeå kommun 

Ingvar Rönnbäck, projektledare, Umeå kommun 

Bilaga:  Information: www.mrdagarna.se 

Workshop för kommuner m.fl. vid MR-dagarna 2014 

 

Beslut 

Kansliet betalar avgiften för deltagande i två dagar på MR-dagarna i Umeå för maximalt 

tre personer per kommun. 

 

I övrigt noteras informationen 

 

 

http://www.mrdagarna.se/
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Ärendebeskrivning 

Mänskliga Rättighetsdagarna är en årligt återkommande konferens med ambitionen att 

vara Nordens viktigaste samlade mötesplats för frågor kring mänskliga rättigheter. Den 

arrangeras 13-15 november 2014 i Umeå. Kommunchefsgruppen har tidigare fått 

information om ärendet 2013-04-17. Vid kommunchefsmötet 2014-08-20 ges ny 

information om MR-dagarna i Umeå och särskilt om att Sveriges Kommuner och 

Landsting arrangerar ett seminarium exklusivt för politiker och tjänstemän inom 

kommuner och landsting etc. Syftet är att ge kunskap om hur man kan arbeta med 

mänskliga rättigheter på hemmaplan. 

 

Vid kommunchefsmötet 2014-06-11 ställs övrig fråga om Umeåregionen täcker 

kostnaden för kommunernas deltagande i konferensen MR-dagarna i nov 2014 på 

liknande sätt som skedde i samband med Ministerrådskonferensen i sep 2013. 

 
 8.  Polisens närvaro i kranskommunerna 

 Föredragande: Mats Karlsson 

Bilaga:   

 

Beslut 

Ärendet förs till Regionrådet 2014-09-26 för diskussion. 

 

Ärendebeskrivning 

Frågan aviserades av Mats Karlsson vid mötet 2014-06-11. Han har undersökt frågan 

och funnit att på de senaste 7-8 åren har bemanningen på kranskommunernas 

polisstationer halverats. 

 
 9.  Information om projekt för IT-samverkan 

 Föredragande: Bengt Westin och Erik Sedig 

Bilaga:  Grundavtal för IT-samverkan i Umeåregionen, version 0.65 

 

Beslut 

Grundavtal för IT-samverkan i Umeåregionen, version 0.65, antas. 

 

I enlighet med Regionrådets beslut 2014-05-17 får Umeåregionens kansli i uppdrag att 

boka in besök för representanter från styrgruppen för IT-samverkansprojektet i 

Umeåregionens kommuners kommunstyrelser eller dess arbetsutskott.  

 

Ärendebeskrivning 

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

kommuncheferna under våren 2013 om ett gemensamt projekt för IT-samverkan. 

Projekttiden är maj 2013 – maj 2014. Projektets styrgrupp lämnar i mars 2014 i 

skrivelse IT-samverkan. Hur går vi vidare? förslag på åtgärder för att utveckla arbetet 

med IT-relaterad samverkan i Umeåregionen. 

 

Kommunchefsgruppen beslutar 2014-03-26 att styrgruppen för projektet för IT-

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

Umeåregionens kommuner, att Umeåregionen skjuter till 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 samt att 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. 

 

 

 



UMEÅREGIONEN MINNESANTECKNINGAR 6(10) 

Kommunchefsgrupp 2014-08-20 

 

 

 

 

I samband med att Regionrådet 2014-05-17 informeras om ärendets utveckling beslutas 

att styrgruppen för projekt IT-samverkan får i uppdrag att ta fram ett underlag för 

information och diskussion i kommunernas kommunstyrelser under hösten 2014. 

 

Vid kommunchefsmötet 2014-06-11 redovisas förslag till grundavtal för IT-samverkan i 

Umeåregionen, resultatet hitintills av kartläggningen av IT-system samt information om 

gemensam nämnd som juridisk form för IT-relaterad samverkan mellan kommunerna. 

 

Vid mötet 2014-08-20 är grundavtalet för IT-samverkan föremål för beslut samt 

redovisas planering inför information och diskussion i kommunerna under hösten 2014. 

 
 10.  Arbetsgruppernas verksamhetsplaner 2014 - avstämning 

 Föredragande: Erik Sedig 

Bilaga:  Kommunchefsgruppens kommentarer över arbetsgruppernas VP 2014 

Arbetsgruppernas VP 2014, via www.umearegionen.se 

 

Beslut 

Ärendet kommer att behandlas ytterligare vid kommunchefsgruppens möte i oktober och 

kansliet får i uppdrag att tills dess haft dialog med arbetsgrupperna med anledning av 

kommunchefsgruppens sypunkter på deras verksamhetsplaner 2014. 

 

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.  

 

Umeåregionen hade i slutet på år 2013 18 st. arbetsgrupper, men inga verksamhetsplaner 

för 2014 inkom från IT-, webb- respektive Familjehemspeppens arbetsgrupper. 

Kommunchefsgruppen går 2013-12-12 igenom inlämnade verksamhetsplaner 2014 för 

att fastställa dessa. 

 

Vid mötet 2014-08-20 görs en kort avstämning av arbetsgruppernas verksamhetsplaner.  

 
 11.  Seminarium för arbetsgrupper och projekt - uppföljning 

 Föredragande: Erik Sedig 

Bilaga:  SWOT arbetsgrupperna 2014-06-11, sammanställning 

 

Beslut 

Arbetsformer etc. för arbetsgrupperna diskuteras ytterligare vid kommunchefsgruppens 

möte i oktober. 

 

Ärendebeskrivning 

Vid kommunchefsgruppens möte 2014-01-22 beslutades att hålla ett seminarium för 

Umeåregionens arbetsgrupper och projekt. Seminariet med temat Umeåregionen i går, i 

dag & i morgon hölls under eftermiddagen den 11 juni 2014 i anslutning till att 

kommuncheferna under förmiddagen haft möte. Ett femtiotal medlemmar i 

arbetsgrupper och anställda i gemensamma projekt deltog.  

Under seminariet beskriver arbetsgrupperna sin arbetssituation etc. i ett SWOT-

formulär. Vid kommunchefsmötet 2014-08-20 redovisas en sammanställning av dessa. 

En komplettering kommer att ske från biblioteksgruppen och näringslivsgruppen. 

 

 

 

 

http://www.umearegionen.se/
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 12.  Kommunstyrelseseminarium 2014 

 Föredragande: Erik Sedig 

Bilaga:   

 

Beslut 

Kansliet uppdras att arbeta vidare med att utveckla kommunstyrelseseminariets program 

i enlighet med vad som redovisats. 

 

Till seminariet bjuds Umeåregionens arbetsgrupper, gemensamma verksamheter och 

projekt in för att ställa ut sin verksamhet i enlighet med seminariets tema. 

 

Ärendebeskrivning 

I samband med att Regionrådet fastställde mötesplanen för 2014 beslutades att hålla det 

årliga kommunstyrelseseminariet 26 november 2014.  

 

Kansliet har föreslagit att seminariet kan ha kulturdriven tillväxt som tema, med 

anknytning till Umeå som kulturhuvudstad 2014. Regionrådets studieresa 2014 

genomfördes på det temat och rådet informerades vid sitt möte 2014-02-28 om Umeå 

kommuns arbete med att följa upp effekterna av kulturhuvudstadsåret. 

 

Kommunchefsmötet 2014-06-11 beslutar att temat för kommunstyrelseseminariet 2014 

är kulturdriven tillväxt och ger kansliet i uppdrag att till mötet 2014-08-20 ta fram ett 

förslag på innehåll och upplägg av seminariet. 

 
 13.  Nytt huvudavtal för Umeåregionen 

 Föredragande: Erik Sedig och Bengt Westin 

Bilaga:  Nytt huvudavtal för Umeåregionen, version 2.0 

 

Beslut 

Förslag till nytt huvudavtal för Umeåregionen presenteras för Regionrådet i december 

2014 med avsikten att beslut fattas i ärendet vid Regionrådets första möte 2015. 

 

Ett förslag till strategisk plan för den kommande mandatperioden tas fram så att en 

sådan kan beslutas vid Regionrådets första möte 2015. 

 

Ytterligare synpunkter i ärendet från kommunchefsgruppens medlemmar framförs till 

kansliet via e-post eller telefon. 

 

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. 

 

Kommunchefsgruppen ger 2014-03-26 kanslichef i uppdrag att utifrån förd diskussion 

och i samråd med Bengt Westin ta fram förslag till nytt huvudavtal för samverkan för 

Umeåregionen. 

 

Vid mötet 2014-08-20 presenteras förslag till nytt grundavtal samt initieras en 

diskussion kring hur ett sådant avtal tillsamman med andra dokument bidrar till styrning 

och prioritering av Umeåregionens gemensamma arbete. 
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 14.  Arbetsgrupp för kommunikationsfrågor 

 Föredragande: Erik Sedig 

Bilaga:   

 

Beslut 

Ärendet skjuts pga. tidsbrist till mötet i oktober. 

 

Ärendebeskrivning 

I kommunchefsgruppens verksamhetsplan 2014 finns uppdraget att skapa en 

kommunikationsarbetsgrupp, genom att bredda webbarbetsgruppens område till att 

omfatta webb, information, marknadsföring etc. Webbarbetsgruppen, vilken hade 

representation från kranskommunerna har upphört under inledningen av 2014. 

 

Vid mötet 2014-08-20 initieras en diskussion kring kommunernas behov av en ny 

arbetsgrupp med ansvar för kommunikationsfrågor? Vilket uppdrag och vilken 

utformning skulle en sådan arbetsgrupp kunna ha? 

 

Två anknytande frågor som kommunchefgruppen diskuterat under våren 2014: 

gemensamt arbetsgivarvarumärke för Umeåregionens kommuner och marknadsföring av 

Umeåregionen kommer enligt planeringen att behandlas vid mötet i oktober. 

 
 15.  Förstudie av telefonilösningar gällande växel och larm 

 Föredragande: Bengt Westin 

Bilaga:   

 

Beslut 

Informationen noteras. 

 

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. 

 

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. Juridiskt hållbar driftsfrom för anslutning 

av övriga kommuner till Örnsköldsviks alarmeringscentral diskuteras också. Frågan om 

Örnsköldsviks samverkan inom telefoni med övriga Umeåregionen avvaktas det med i 

väntan på översyn av växelfunktion med anledning av flyt av Örnsköldsviks stadshus. 
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 16.  Mätning av mobiltäckning 

 Föredragande: Erik Sedig 

Bilaga:  Skrivelse: Information om mobilmätning 

 

Beslut 

Informationen presenteras vid Regionrådets möte 2014-09-26. 

 

Ärendebeskrivning 

Vid kommunchefsmötet 2012-10-12 beslutas att genomföra en gemensam mätning av 

mobiltäckningen i Umeåregionen. Mätmetoden är att utrusta sopbilar med en 

applikation som skapar en karta över täckning. Projektet har förlängts och mätningen 

pågår 2014 ut. 

 

Mätdata finns tillgänglig digitalt t.o.m. 2014-12-31. Alla kommuner (förutom 

Örnsköldsvik som inte var med i regionen när projektet startade) har tillgång till kartan 

via en hemsida och har möjlighet att analysera data för sin kommun. 

 
 17.  Samordning av arkivlokaler 

 Föredragande: Erik Sedig 

Bilaga:  Tjänsteskrivelse: Gemensamt arkiv, information om  

 

Beslut 

Informationen noteras 

 

Ärendebeskrivning 

Efter att skrivelse inkommit som påtalar Umeå kommuns utökade arkivbehov samt en 

möjlighet till samordning av arkivlokaler inom Umeåregionen, ger kommunchefsmötet 

2013-01-23 Umeås stadsarkivarie i uppdrag att i enlighet med skrivelse utreda frågan.  

 

Umeå kommun har gått vidare utifrån sitt behov av utökade arkivlokaler tillsammans 

med Robertsfors och Vännäs kommuner, Företagsarkivet i Västerbotten samt med en 

fortsatt dialog i ärendet med Västerbottens läns landsting. 

 
 18.  Studieresa till Vasa 

 Föredragande: Johan Gammelgård 

Bilaga:   

 

Beslut 

Studieresa till Vasa planeras in i samband med att mötesplan 2015 belutas. 

 

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, bl.a. vid mötet 201-01-22, 

samtalat om möjligheten att göra ett besök i Vasa och kringliggande kommuner. 

 
 19.  Budgetuppföljning 

 Föredragande: Erik Sedig 

Bilaga:  --- 

 

Beslut 

Den ekonomoniska informationen per 2014-07-31 noteras. 

 

Ärendebeskrivning 

Per 2014-07-31 redovisar kansliet ett överskott på 345 361 kr och flyktingkontoret ett 

överskott på 23 189 kr. 
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Kommunchefsgrupp 2014-08-20 

 

 

 

 

 20.  Övriga frågor 
  Med anledning av att personalarbetsgruppen aviserat att de vid möte 2014-08-21 

vill ta beslut om upphandling av konsultstöd vid upphandling av nytt HR-system 

beslutar kommunchefsgruppen att ärendet behandlas vid Regionrådets nästa möte. 

 Kommunchefsgruppen uppmärksammar att Skatteverkets ställningstagande 

avseende förmånsbeskattning av elektronisk utrustning eller abonnemang mot fast 

avgift. Informationsblad som bilaga.  

 

 21.  Nästa möte 
 26 september 2014, kl. 12.00 – 16.00 i Robertsfors (Regionråd) 

22 oktober 2014, kl. 9.00 – 16.00 i Örnsköldsvik. 

12 november 2014, kl. 9.00 – 15.00 i Umeå 

 
 22.  Mötets avslutande 

 Ordförande förklarar mötet avslutat 

 

 


