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Bjurholm 

Nordmaling 

Robertsfors 

Umeå 

Vindeln 

Vännäs 

Örnsköldsvik 

 

 

 

 

 

Kommunchefsgrupp 
 

Dag 2015-06-10 

 

Tid 08.30 – 12.00 (ca)  

 

Plats Konferensrum utgrynnan, färjan till Vaasa 

 

Beslutande Håkan Wretling, Bjurholms kommun 

Helen Sundström Hetta, Nordmalings kommun (anmält förhinder) 

Karl-Johan Bergmark, Robertsfors kommun (anmält förhinder) 

Johan Gammelgård, Umeå kommun 

Jonas Jonsson, Umeå kommun 

Per-Eric Magnusson, Vindelns kommun, vice ordförande 

Hans-Åke Donnersvärd, Vännäs kommun 

Magnus Haglund, Örnsköldsviks kommun, ordförande 

 

Övriga deltagande Lisa Andersson Lindberg, Umeåregionens kansli, sekreterare 
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Dagordning 
 

1. Mötets öppnande 

2. Föregående minnesanteckningar 

3. Information från kansliet 

4. Upphandling HR-system  

5. Kommundoktorand  

6. Umeåregionen – ledning och styrning 

7. Ekonomisk uppföljning/Budget 

8. Övriga frågor 

9. Nästa möte 

10. Mötets avslutande 
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 1.  Mötets öppnande 

 Ordförande Magnus Haglund förklarade mötet öppnat. Mötet inleddes med att 

programmet för resan gicks igenom.  

 
 2.  Föregående minnesanteckningar 

 Bilaga:  2) KC 150422 Minnesanteckningar 

 

BESLUT 

Minnesanteckningarna från kommunchefsgruppens möte 2015-04-22 noteras. 

 

Anteckningar 

 

Minnesanteckningarna från kommunchefsgruppens möte 2015-04-22 gicks igenom. 

Status i ärendena diskuterades. Kommunchefsgruppen diskuterade mer specifikt:  

 

 Förstudie av lösningar gällande larm 

 

 

BESLUT 

En projektledare (Gabriella Röschmann) har tillsatts och kommer från och med 1 

september att arbeta 50% med utredningen. När det arbetet startar är det viktigt att 

det finns så mycket samlad information som möjligt gällande larmtekniken i 

respektive kommun. Därför måste alla kommuner omgående påbörja en inventering 

av alla sina larmtyper, larmsändare o.s.v. En inventering som förväntas vara klar 

månadsskiftet september/oktober. 

 

Ett brev och en mall för inventeringen som behöver genomföras skickas ut till 

kommuncheferna.  

 

En jämförelse av kostander mellan de två olika förslagen som tidigare presentats ska 

göras (alternativ Robertsfors vs alternativ Örnsköldsvik).  

 
 

- Kapacitetsutveckling  

Styrgruppen är de som fattar beslut om ev. ändringar i projektet.   

 

- Avtal flykting 

Styrgruppen för integrationsstrategi och kapacitetsutveckling ska enl. 

Regionrådet diskutera antalet överenskomna platser. Nytt avtal kommer att 

tecknas så snart som möjligt. Arbetet koordineras genom Umeåregionens 

gemensamma flyktingmottagning.  

 
 3.  Information från kansliet 

 Föredragande: Lisa Andersson Lindberg  

Bilaga:  3) Ansökan Språkvän_Umeåregionen_underskriven_201505 

Informationsärende  

 

Ärendebeskrivning 

 Förlängning av projektsamordnare 

Kansliet har, efter förslag från Erik Sedig och i samråd med Magnus Haglund och 

Johan Gammelgård, beslutat förlänga Emma Anderboms tidsbegränsade tjänst 

t.o.m. 2015-12-31. Anledning till beslutet är 1) behov av en ny medarbetare på 

halvtid i projektet Kapacitetsutveckling Mottagning & Integration och 2) fortsatta 

uppdrag avseende kommunernas projektutveckling och ansökningar rörande 
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näringslivs- och turismprojekt. 50% av tjänsten finansieras genom projektet och 

50% finansieras av Umeåregionens gemensamma medel.   

 

 Projektansökan – Språkvän  

En ansökan har efter samråd med flyktinghandläggargruppen skickats in till 

länsstyrelsen. Ansökan bygger på nuvarande projektet ”Flyktingguide” och syftar 

till utveckling/fortsättning av liknande verksamheter i kommunerna. Sökta medel 

täcker 50% tjänst, gemensamma aktiviteter samt viss del lokala aktiviteter. Svar 

väntas 2015-06-18. Se bilaga.  

 
 4.  Upphandling HR-system  

 Föredragande: Magnus Haglund 

Bilaga:  -  

 

BESLUT 

 

Personalchefsgruppen uppdras tillsammans med representanter från IT se över behovet 

av projektledning och projektorganisation för det kommande arbetet.  

 

Personalchefsgruppen uppdras återrapportera till Kommunchefsgruppen så snart som 

möjligt och föreslå datum för när detta ska ske.  

 

En arbetsgrupp för bildande av nämnd tillsätts. Kommunchefsgruppen uppdrar Lisa A L 

att tillsammans med Umeå kommunjurist och Örnsköldsviks personalchef ta fram och 

leverera en gemensam tjänsteskrivelse tillsammans med underlag, reglemente och ev. 

avtal. för beredning i respektive kommuns AU (augusti).  

 

 

Ärendebeskrivning 

Status i respektive kommun avseende upphandling av HR-system och bildande av 

gemensam nämnd delges varandra.  

 

Syrgruppen för upphandling av HR-system sammanträder 2015-06-04. Eventuella 

nödvändiga beslut att fatta av Kommunchefsgruppen delges innan kommunchefsmötet 

och kommer att infogas i ärendebeskrivningen.  

 

Justering av datum:  

 18 maj (inte 4 maj) annonserade vi upphandlingen av nytt gemensamt HR-

system 

 

 17 juni är sista dag för leverantörernas inlämning av ansökan att få lämna anbud 

 

 24 juni översänder vi det kompletta förfrågningsunderlaget till de leverantörer 

som antagits 

 

 15 september är sista anbudsdag varefter utvärderings- och beslutsprocessen 

inleds 

 
 5.  Kommundoktorand 

 Föredragande: Hans-Åke Donnersvärd  

Bilaga:  -  

 

BESLUT 

Kommunchefsgruppen ställer sig generellt positiv till att anställa kommundoktorand.  
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Hans-Åke Donnersvärd tar fram en beskrivning av möjligheten att anställa en, eller två, 

kommundoktorander. Förslag till forskningsområdet ”integration” beskrivs. I underlaget 

ska en kalkyl för kostnader och förslag till finansiering i två modeller finnas med enligt 

följande:  

- Finansieringsmodell 1) kommunerna finansierar den kommunala delen (50%) 

enligt fördelningsnyckeln. 50% finansieras av universitetet..  

 

- Finansieringsmodell 2) kommunerna delar enligt fördelningsnyckeln på 25% av 

tjänsten och 25% från gemensamma medel (UR budget). 50% finansieras av 

universitetet..  

 

Ärendebeskrivning 

Vi har vid några tillfällen i kommunchefsgruppen diskuterat möjligheten att tillsammans 

med Företagsforskarskolan, Umeå Universitet, anställa en eller två kommundoktorander 

för att akademiskt följa någon av våra olika gemensamma satsningar i regionen. Vi har 

bl.a. diskuterat möjligheten till interventionsforskning inom integrationsområdet. 

Anställer vi doktorander betalar vi halva lönen och universitetet den andra halvan. Det 

tillkommer dock kostnader för t.ex. resor och konferenser. 

 

Forskare vid universitet ansvarar för att skriva fram en ansökan och Umeåregionen 

svarar för att i ansökan bidra med ett letter of intent som ska beskriva projektets 

betydelse för den egna verksamheten. 

 

Vi har medel i vår gemensamma budget i Umeåregionen som kan finansiera halva lönen 

för två doktorander. Men väljer vi det har vi knappt kvar några pengar för andra 

satsningar. Bättre då att vi kommuner bidrar till lönerna via den fördelningsnyckel vi har 

i regionen. 

 

Utlysningen av medel är nu öppen och forskarna har påbörjat sitt arbete med att 

tillsammans med medsökare skriva ansökningar. Deadline för ansökan är 2015-11-09. 

 

Hur ser ert intresse ut, d.v.s. vilka kommuner är intresserade av att bidra med medel så 

att vi kan anställa en eller två kommundoktorander. Fundera över frågan så kan vi 

diskutera den när vi träffas vid kommunchefsmötet 2015-06-10. 

 
 6.  Umeåregionen - Ledning och styrning 

 Föredragande: Magnus Haglund 

Bilaga:  6) Grundavtal för Umeåregionen ver 3,0 

 

Ett omtag när det gäller Umeåregionens arbetsgrupper ska göras. Umeåregionens 

arbetsgrupper utgör fundamentet för samarbetet i Umeåregionen.  

 

- Kanslichefen uppdras att under hösten 2015 besöka alla kommuners 

ledningsgrupper och berätta om samarbetet.  
 

- Tematiska arbetsgrupper upprättas efter behov.  
 

- En presentation av samarbetet görs för Regionrådet under studieresan. 

Gott om tid för samtal om samarbetet ges under resan.  

 

- Det nya avtalet för samarbetet i Umeåregionen skickas ut till respektive 

kommun och föreslås undertecknas under studieresan.  
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- Åtgärder för att möjliggöra att anteckningar från kommunchefsmöte och 

Regionråd kommer ut snabbare ska vidtas. Lisa A L diskuterar möjliga 

lösningar tillsammans med Magnus Haglund och Johan Gammelgård.   

 

- Hemsidan måste uppdateras. Möjligheter till stöd avseende 

kommunikation och hemsida ses över.  
 

Ärendebeskrivning 

Magnus Haglund inleder med att beskriva de utgångspunkter, principer och 

framgångsfaktorer som har varit bärande i samarbetet.  

 

Regionrådet beslutade 2015-02-22 att nytt huvudavtal för Umeåregionen ska översändas 

till kommunerna för beslut om antagande. Avtalet lyfts i samband med diskussion om 

ledning, styrning och arbetssätt i Umeåregionen.   

 

 
 7.  Ekonomisk uppföljning 

 Föredragande: Lisa Andersson Lindberg 

Bilaga:  7) Budget beslut RR 2014-12-17 

 

Samråd 
Frågan om hur de 500 000 kr som finns avsatta som utvecklingsmedel kan nyttjas sker i 

anslutning till diskussionen om vårt framtida gemensamma arbete.  

 

Ärendebeskrivning 

500 000 kr utvecklingsmedel 2015 finns, enligt beslut i Regionrådet 2014-12-17, 

reserverade för utvecklingsarbete. Dessa medel är för närvarande inte uppbokade.  

 

 
  Övriga frågor 

 
  Larmhantering – magnus skickar underlag 

Vill göra jämförelse mellan socialchefernas förslag robertsfors och övik 
  Uppdatera hemsidan! 
   

 8.  Nästa möte 

 Onsdag. 19 aug, kl. 08.30-12.00, Umeå 

 

(Magnus ev problem) 

7 oktober  
 9.  Mötets avslutande 

 Ordförande förklarar mötet avslutat 
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Program - Umeåregionen till Vaasa 10-11 juni 

 
Värdar 10 juni - Tomas Häyry och Susanna Slotte-Kock 
Värdinna 11 juni - Värdinna Christina Knookala 

 

Datum Tid Program Anmärkning 

10 juni  

 08.00-13.30 Färja från Umeåhamn-
Vaasa 

Bnr 107847 

 12.00 ca Lunch på båten  Köttbullar och potatismos i kafeterian 

 08.00-13.30 Konferensrum utgrynnan  

 13.30 Ankomst Vaasa hamn Taxi/buss till hotellet 

  Incheckning på hotell 
Astor 

8 enkelrum, ingen voucher behövs 

 14.30–15.30 Välkommen Energidrink, kaffe och smörgås 

  Regionens gemensamma 
utmaningar 

Tomas Häyry 

  Presentation av 
Alignment projektet 

Mathias Lindström 

 15.40–17.00 Bussrundtur i 
närområdet 

Vasklot, Söderfjärden, Risö, Runsor, 
Botniahallen, Smedsby, Replot 

   Guide Maria Backman och Rurik Ahlberg 

 17.00–19.00 Middag vid Berny´s Värd Rurik Ahlberg berättar om världsarvet 
och världsarvsstrategin 

 19,30- Besök vid Bocks corner 
brewery 

 

  Gemensam skjuts 
tillbaka till hotellet 

 

11juni  

 Ca 8.00 Buss hämtar på hotellet Transport till Wärtsilä, buss för disposition 
under dagen, bokat via Nexttravel tel + 358 
505859773 

 9.00-10.30 Besök vid Wärtsilä  

 10.45-11.45 Besök vid Borgaregatans 
skola 

 

 12.00-13.00 Lunch, strampen  

 Senast 13.00 Busstransport till Vaasa 
flygplats 

 (1 mil mellan hotell och flygplats) 

Finsk 
tid 

14.00 Flyg Jonair från Vaasa till 
Umeå 

Bokat via Jonair 

Svensk 
tid 

14.00  Ankomst Umeå Restid ca 25 min + marginal 

 14.00 Transfer fr. Umeå 
flygplats 

Samordnat?  
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Gäster 
Håkan Wretling, Kommunchef, Bjurholms kommun 
Jonas Jonsson, Stadsdirektör, Umeå kommun 
Johan Gammelgård, Umeå kommun 
Per-Eric Magnusson, Kommunchef, Vindelns kommun 
Hans-Åke Donnersvärd, Kommunchef, Vännäs kommun 
Magnus Haglund, Kommundirektör, Örnsköldsviks kommun 
Lisa Andersson Lindberg, Kanslichef, Umeåregionens kansli 
 
2015-06-10  
Tomas Häyry, stadsdirektör, Vasa stad 
Susanna Slotte-Kock, utvecklingsdirektör, Vasa stad 
Rurik Ahlberg, kommundirektör, Korsholms kommun 
Christina Båssar, kommundirektör, Korsnäs kommun 
Markku Niskala, tf. kommundirektör, Vörå kommun 
Juha Rikala, kommundirektör, Laihela kommun 
Maria Backman, tf. kommunikationschef, guide, Vasa stad 
 
2015-06-11 
Christina Knookala, sektordirektör för bildningssektorn, Vasa stad 


