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1. Mötets öppnande
Ordförande förklarar mötet öppnat
2. Val av ordförande och vice ordförande för kommunchefsgruppen
Föredragande:

Johan Gammelgård

Beslut
För kommunchefsgruppen utses Magnus Haglund, Örnsköldsvik, som ordförande och
Per-Eric Magnusson, Vindeln, som vice ordförande.
Ärendebeskrivning
Efter att Regionrådet 2015-02-25 för perioden 2015 – 2018 utser Hans Lindberg, Umeå,
till Regionrådets ordförande och Madelaine Jakobsson, Nordmaling, till Regionrådets
vice ordförande är det aktuellt att välja ny ordförande och även vice ordförande för
kommunchefsgruppen. Johan Gammelgård, administrativ direktör, Umeå kommun, har
sedan april 2013 varit gruppens ordförande. Karl-Johan Bergman, Robertsfors kommun,
vice ordförande sedan januari 2011, avböjer omval. Gruppen utser själv sin ordförande
och vice ordförande.
3. Föregående minnesanteckningar
Bilaga:
KC 150123 och RR 150225
Beslut
Minnesanteckningarna från kommunchefsgruppens möte 2015-01-23 och Regionrådets
möte 2015-02-25 noteras.
Ärendebeskrivning
Minnesanteckningarna från kommunchefsgruppens möte 2015-01-23 och Regionrådets
möte 2015-02-25 gås igenom.
4. Information från kansliet
Föredragande:

Erik Sedig

Beslut
Informationen noters.
Ärendebeskrivning
 Ny projektledare för Umeåregionens IT-samverkan är Anders Henriksson, IT-chef,
Vännäs. Kansliet kommer att köpa 0,4-tjänst av Vännäs kommun, i första hand tom
2015-12-31, med en utvärdering och framtida behovsbedömning, dess för innan.
 Nuvarande kanslichefs inleder en drygt tvåårig tjänstledighet 2015-05-25. Lisa A
Lindberg kommer vikariera som kanslichef. Hon tillträder i mitten på april.
5. Etablering av datacenter i Norr- och Västerbotten
Föredragande:
Bilaga:

Annika Svensson, Innovativa Geografiska InformationsSystem, Lycksele
Presentation: Datacenteretableringar

Beslut
De av Umeåregionens kommuner som är intresserade av att delta i arbetet med att skapa
etableringar av datacenters uppmanas att ta kontakt med Annika Svensson, IGIS.
I övrigt noteras informationen.
Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen i Norrbotten har tagit fram en datacenterstrategi. Geografiskt omfattar
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strategin hela norra Sverige ner till Östersund. Den pekar på det växande behovet av
storskalig datahantering (lagring) och de unika fördelar som norra Sverige har när det
gäller datacenteretableringar. Strategin visar på en potential för norra Sverige att
attrahera cirka 15-25 nya s.k. megadatacenter fram till år 2020. I Norrbotten drivs sedan
augusti 2014 ett förprojekt och motsvarande förprojekt för Västerbotten startades i
december 2014. Det arbetas redan nu tillsammans över länsgränserna och siktet är
inställt på ett storskaligt gemensamt genomförandeprojekt, för vilket finansiering söks
från bl.a. från Regionalfonden och Socialfonden. Vid kommunchefsmötet 2015-03-25
informerar Annika Svensson, IGIS, om ärendet.
6. Räddningstjänstsamarbete inom Umeåregionen
Föredragande:
Bilaga:

Lars Tapani, räddningschef, Umeå kommun
Utvecklad räddningstjänstsamverkan
Företagspresentation & CV Eva Lagbo Bergqvist Public Partner

Beslut
Lars Tapani, Umeå kommun, får i uppdrag att låta genomföra en förstudie av en
utvecklad samverkan inom räddningstjänstsområdet mellan Robertsfors, Umeå och
Vindelns kommuner.
Kommunchefer från övriga kommuner meddelar att frågan om ytterligare samverkan
inom räddningstjänstsområdet för närvarande inte är aktuell i deras kommuner.
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.
Vid kommunchefsmötet 2015-01-23 får Lars Tapani, räddningschef, Umeå kommun, i
uppdrag att göra en förstudie om möjligheter med ökad samverkan mellan kommunernas
räddningstjänster inom Umeåregionen och att rapportera ärendets utveckling vid
kommunchefsmötet 2015-03-25.
7. Förstudie av lösningar gällande växel och larm
Föredragande:
Bilaga:

Jonas Hägglund, analyschef, brand- & säkerhetsavd, Örnsköldsviks kommun
Presentation: Gemensam larmcentral
Rapport: Samnyttjande av kommunala resurser från MSB och SKL
Rapport: Kommunsamordningscentraler, fyra fallstudier, från EY

Beslut
Jonas Hägglund, Örnsköldsviks kommun, får i uppdrag att till kommunchefsmötet
2015-04-22 ytterligare utreda frågan, särskilt genom att göra de ekonomiska
beräkningarna av de två förstudierna om gemensam larmhantering jämförbara med
varandra.
Ärendebeskrivning
Kommunchefsmötet 2014-03-26 utser Mats Renning, räddningschef, Örnsköldsviks
kommun till att sammankalla kommunernas räddningschefer för att utreda
samverkansmöjligheter kring kommunernas olika larm. Örnsköldsvik har en modern
kommunal alarmeringscentral (KAC) placerad hos räddningstjänsten.
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
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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.
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.
8. Projekt: Kapacitetsutveckling av Umeåregionens mottagning och
integration av nyanlända svenskar
Föredragande:
Bilaga:

Mona Åström, projektledare och Ahmet Gümüschü, biträdande projektledare

Beslut
Information om projekt: Kapacitetsutveckling av Umeåregionens mottagning och
integration av nyanlända svenskar ska vara en stående punkt vid kommunchefsgruppens
möten under 2015.
I övrigt noteras informationen.
Ärendebeskrivning
Umeåregionen har sedan 2006 en gemensam överenskommelse om mottagande av
flyktingar och andra skyddsbehövande med länsstyrelsen i Västerbotten.
Under hösten 2014 betonar länsstyrelsen återigen behovet av ett ökat mottagande av
flyktingar genom att kommunerna upplåter platser till vilka staten kan anvisa flyktingar
med uppehållstillstånd. Utifrån det s.k. länstalet behöver Umeåregionens kommuner (ej
Örnsköldsvik) i år ta emot 480 flyktingar på s.k. anvisade platser. Det är 180 fler
människor än taket för antalet anvisade i nuvarande överenskommelse med länsstyrelsen.
Efter beslut av Regionrådet 2014-09-26 har kansliet ansökt om ca: 1,1 mkr av
länsstyrelsen för ett projekt för utveckling av Umeåregionens kapacitet av mottagning
och integration av nyanlända svenskar. I december beviljades 1 026 380 kr. Studien
kommer pågå under 2015. Som politisk referensgrupp för projektet kommer en ledamot
från Regionrådet per kommun att kallas.
Regionrådet beslutade 2015-02-25 att projektets styrgrupp ska bestå av en ledamot från
Regionrådet per kommun. Förankringen i kommunerna av projektets arbete och resultat
bedöms av kansliet som viktig och det föreslås att kommunchefsgruppen som en stående
punkt vid sina möten under 2015 får information om projektet.
9. Gemensam integrationsstrategi för Umeåregionen
Föredragande:
Bilaga:

Erik Sedig

Beslut
Det noteras att alla Umeåregionens kommuner meddelar att de deltar i arbetet med att ta
fram ett förslag till gemensam integrationsstrategi.
Information om arbetet med arbetet med att fram en integrationsstrategi ska tills vidare
vara en stående punkt vid kommunchefsgruppens möten.
Ärendebeskrivning
Umeåregionens kommuner (ej Örnsköldsvik) har sedan 2006 ett samverkansavtal om en
regional flyktingmottagning. Avsikten är att skapa och reglera förutsättningar för
samverkan mellan kommunerna i Umeåregionen och samtidigt kvalitetssäkra
kommunernas flyktingintroduktion. I Umeåregionen saknas en samlad vision och
strategi över vad vi önskar uppnå med flyktingmottagningen och hur vi ska arbeta med
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integration av nya medborgare som flyttar in från andra länder. En strategi bör ha ett
fokus på nyanlända flyktingar men inte glömma bort andra grupper av nyanlända i
Sverige.
Kommunchefsgruppens gav 2014-03-26 Umeåregionens flyktingmottagning och kansli i
uppdrag att bjuda in Regionrådets presidium plus politisk representant från Umeå
kommun till en dialog kring ett långsiktigt hållbart flyktingmottagande.
Kommunchefsgruppen ställde sig 2014-08-20 bakom ett förslag att ta fram en
integrationspolitisk strategi. Processen inleddes i oktober 2014 med ett möte mellan
kommunernas flyktinghandläggare, Umeåregionens kansli och flyktingmottagning samt
Regionrådets presidium plus politisk representant från Umeå kommun. I Örnsköldsviks
kommun har ett sådant arbete tidigare redan inletts efter beslut i fullmäktige.
Vid Regionrådets möte 2015-02-25 beslutas att Umeåregionens kansli får i uppdrag att
ställa frågan till respektive kommun om intresse att delta i arbetet med att ta fram förslag
på en integrationspolitisk strategi; En ledamot per deltagande kommun av Regionrådets
medlemmar utses att tillsammans utgöra styrgrupp för arbetet med att ta fram en
integrationspolitisk strategi; Kommunchefsgruppen får ansvar för att följa arbetet och
fatta nödvändiga beslut om t.ex. tidsplan och resurser och förankring i kommunerna
för/av arbetet med att ta fram en integrationspolitisk strategi.
Vid mötet 2015-03-25 rapporterar kommuncheferna om intresset från respektive
kommun att delta i arbetet med att ta fram ett förslag till en gemensam
integrationsstrategi för Umeåregionen.
10. MR-dagarna i Umeå, 13-15 november 2014
Föredragande:
Bilaga:

Cathrin Alenskär, internationell chef, Umeå kommun
Ingvar Rönnbäck, projektledare, Umeå kommun
Information: www.mrdagarna.se

Beslut
Cathrin Alenskär, Umeå kommun, får i uppdrag att samla ihop Umeåregionens önskemål
inför det uppföljande mötet i juni 2015, på Umeå universitet kring möjligheterna med ett
regionalt arbete med de mänskliga rättigheterna.
Ärendebeskrivning
Mänskliga Rättighetsdagarna är en årligt återkommande konferens med ambitionen att
vara Nordens viktigaste samlade mötesplats för frågor kring mänskliga rättigheter. Den
arrangerades 13-15 november 2014 i Umeå. Kommunchefsmötet 2014-08-20 beslutar att
kansliet betalar avgiften för deltagande i två dagar på MR-dagarna i Umeå för maximalt
tre personer per kommun.
Vid kommunchefsmötet 2015-03-25 deltar Cathrin Alenskär och Ingvar Rönnbäck från
Umeå kommun med information om konferensens utfall. Regionala värdar för MRdagarna i Umeå var Umeå kommun, Länsstyrelsen Västerbotten, Region Västerbotten
och Umeå universitet. I juni 2015 bjuder Umeå universitet in till ett uppföljande möte.
11. Upphandling av nytt lönesystem och eventuellt bildande av gemensam
nämnd
Föredragande:
Bilaga:

Erik Sedig
Gemensam upphandling av HR-system (Egil Nyhlén)

Beslut
Varje kommunchef får i uppdrag att ytterligare aktualisera ärendet om upphandling av
nytt lönesystem och säkerställa att ett ställningstagande om önskad driftsform av
systemet görs i respektive kommun.
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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 PA-system samt att
Umeåregionens personalchefsgrupp får i uppdrag att för upphandlings-processen 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. Under 2014 får också Regionrådet information i
ärendet. 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. Regionrådet får 2015-02-25 information i ärendet.
Vid kommunchefsmötet 2015-03-25 ges ytterligare information om nödvändigheten att
kommunerna under våren 2015 beslutar om driftsform för det nya systemet. Olika
driftsalternativ finns. Om den ska vara gemensam i en av kommunerna behöver en
gemensam nämnd skapas. Frågan utreds av IT-avdelningen, Umeå kommun.
12. Nya grupper och arbetsformer inom Umeåregionen
Föredragande:
Bilaga:

Erik Sedig
Presentation: Nya grupper och arbetsformer

Beslut

Kanslichefen får i uppdrag att till kommunchefsmötet 2015-04-22 beskriva omfattning
och resultat av arbetsgruppernas arbete.
Ärendebeskrivning
Enligt Umeåregionens styrdokument ska arbetsgrupperna årligen skriva
verksamhetsplaner, vilka fastställs 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 fanns det 16 arbetsgrupper inom Umeåregionen. Vid kommunchefsmötet
2015-01-23 rapporterar kanslichefen att sex av dessa har svarat på kommunchefernas
fråga om hur grupperna 2015 bidrar till Umeåregionens tre fokusområden. Tre grupper
har lämnat in verksamhetsplaner för 2015. Två grupper har gjort både och. Folkhälsogruppen har meddelat att den kommer att upphöra 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
strategigrupper, med stärkt koppling till kommunchefsgruppen, Regionråd och de olika
kommunerna. Vid kommunchefsmötet 2015-03-25 återupptas diskussionen.
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13. Social innovation – utlysning av Vinnova
Föredragande:
Bilaga:

Erik Sedig
Presentation: VINNOVA projektidé 20150319

Beslut
I avvaktan på att Umeåregionens gemensamma arbete, utifrån Regionrådet beslut
2014-12-17, med kompetensförsörjning är ytterligare förtydligat beslutas att:
 Inte söka medel från VINNOVA – Social Innovation
 Ställa in workshopen Umeåregionens arbetsmarknad: Kompetensförsörjning
som tillväxtfråga 2014-04-14
Ärendebeskrivning
Umeåregionens kansli får av Regionrådet 2014-12-17 i uppdrag att i dialog med aktuella
organisationer ta initiativ till kunskapsspridning, kartläggning och koordinering av
aktiviteter och aktörer etc. för att stärka ett långsiktigt arbete med kompetensförsörjning
inom regionen. Umeåregionen bjuder f.n. in till ett seminarium: Umeåregionens
arbetsmarknad - Kompetensförsörjning som tillväxtfråga, 2015-04-14.
Hos VINNOVA finns en utlysning (2015-03-02--04-21) benämnd Social innovation.
Den skulle kunna vara ett sätt att utveckla arbetet med kompetensförsörjningsfrågorna.
Maxbelopp att söka är 300 000 kr. Projekttiden är max 10 månader. Utlysningen syftar
till att stimulera sociala innovationer som möter samhällsutmaningar och sociala behov
på ett nytt sätt samt involverar målgruppen i problemformuleringen och lösningen.
Den projektidé som diskuterats på kansliet handlar om att ta fram en ”prototyp” för hur
aktörer inom en arbetsmarknadsregion kan realisera ett strategiskt arbete kring
kompetensförsörjning. Projektet vill testa en modell inom ett avgränsat område:
vård/omsorg för att utveckla ett gemensamt arbete med målet att förbättra möjligheten
att fler når arbete och att arbetsgivare hittar kompetens. Projektmålet är att ta fram en
modell som är nytänkande, en verksamhetsplan som beskriver tillvägagångssätt samt
etablera kontaktytor med utpekade aktörer och målgrupper.
Vid kommunchefsgruppens möte 2015-03-25 beskriver kanslichefen även svårigheten
med att veta hur kansliet ska arbeta utifrån Regionrådets uppdrag 2014-12-17. Vilka
förväntningar har kommunerna på ett kompetensförsörjningsarbete och på att det sker
gemensamt? Kansliet har som första steg i sitt arbete i april planerat en workshop:
Umeåregionens arbetsmarknad: Kompetensförsörjning som tillväxtfråga, men det visar
sig nu att den krockar med ett seminarium om kompetetensförsörjning i Umeå kommun.
En styrgrupp med deltagande av ledande kommunföreträdare efterfrågas av kansliet.
14. Val av representant till Innovationsforum
Föredragande:
Bilaga:

Erik Sedig

Beslut
Åsa Fällman, näringslivsservice, Umeå kommun, utses att representera Umeåregionen i
innovationsforum vid Region Västerbotten samt att utifrån uppdraget säkerställa en bra
dialog med Umeåregionens kansli och kommunchefsgrupp.
Ärendebeskrivning
Region Västerbotten inbjuder Umeåregionen att utse en representant till
Innovationsforum. Forumets uppgift är att verka för innovationsutveckling utifrån
Västerbottens regionala innovationsstrategi (RIS) 2014-2020. Den person som utses till
innovationsforumet ska ha tidigare erfarenhet av innovationsfrågor. Vid
kommunchefsmötet 2015-03-35 ger kansliet förslag på Umeåregionens representant.
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15. Gemensam doktorandtjänst – samarbete med Företagsforskarskolan,
Umeå universitet
Föredragande:
Bilaga:

Hans-Åke Donnersvärd
Länk till sammanfattning av När kommunerna sätter forskningsagendan:
www.iqs.se/verksamhet/motesplatser/genomforda_seminarier/kommunsemiarium

Beslut
Informationen noteras.
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 och kansliet får i uppdrag att bevaka utlysningen av
doktorandtjänster vid företagsforskarskolan, Umeå universitet, i oktober 2015.
Vid kommunchefsmötet 2015-03-25 rapporterar Hans-Åke Donnersvärd från
seminarium: När kommunerna sätter forskningsagendan som Umeå kommun var med
och arrangerade i Stockholm 2015-03-12.
16. Kommunstyrelseseminarium 2014 – information om utvärdering
Föredragande:
Bilaga:

Erik Sedig

Beslut
Informationen delges kommunchefsgruppens medlemmar via e-post.
Ärendebeskrivning
Det årliga kommunstyrelseseminariet genomfördes den 2014-11-26 i Umeå med drygt
hundra deltagare. Temat var kulturdriven utveckling. Vid kommunchefsmötet
2015-03-25 presenteras en resultatet av en enkät som seminariets deltagare besvarat.
17. Studieresa till Vasa
Föredragande:
Bilaga:

Johan Gammelgård

Beslut
Kansliet får i uppdrag att ta fram ett förslag på en studieresa till Vasa för
kommunchefsgruppen i samband med det redan inplanerade mötet 2015-06-10.
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 (KC 140122) samtalat om
möjligheten att också göra ett besök i Vasa och kringliggande kommuner och vid mötet
2015-03-25 lyfts frågan igen.
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18. Mötesplan 2015
Föredragande:
Bilaga:

Mötesplan 2015

Beslut
Kommunchefsgruppen möts 2015 även 11 december kl. 08.30 – 12.00 i Umeå.
Ärendebeskrivning
Kommunchefsgruppen fastställde 2014-11-12 sin mötesplan för 2015. Vid gruppens
möte 2015-01-23 uttrycktes att det finns behov av att mötas ytterligare, då de
mötestillfällen som finns tenderar att inte räcka till för de många gemensamma frågor
och processer som för närvarande är aktuella inom Umeåregionen.
19. Övriga frågor
Ingen övrig fråga anmäldes.
20. Nästa möte
 Kommunchefsmöte, onsdag 22 april, kl.8.30–12.00, Umeå
 Regionrådsmöte, onsdag 27 maj, kl. 12.00–16.00, Bjurholm
21. Mötets avslutande
Ordförande förklarar mötet avslutat

