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 1.  Mötets öppnande 
 Ordförande förklarar mötet öppnat 

 
 2.  Föregående minnesanteckningar 

 Bilaga:  KC 140820 Minnesanteckningar 

RR 140926 Minnesanteckningar 

 

Beslut 

Förslag till nytt huvudavtal för Umeåregionen tas upp vid kommunchefsmötet 12 

november. Eventuellt presenteras det på Regionrådets möte i december. 

 

Erfarenheter från Regionrådets studieresa till Marseille presenteras vid 

kommunstyrelseseminariet 26 november. 

 

I övrigt noteras föregående minnesanteckningar från kommunchefsgrupp och 

Regionråd. 

 

Ärendebeskrivning 

Föregående minnesanteckningar från kommunchefsgrupp och Regionråd gås igenom.  

 
 3.  Ekonomisk uppföljning 

 Föredragande: Erik Sedig 

Bilaga:   

 

Beslut 

Den ekonomiska informationen noteras. 

 

Ärendebeskrivning 

Per 2014-09-30 redovisar Umeåregionens flyktingmottagning ett överskott med 

68 414 kr och kansliet ett överskott med 570 964 kr. 

 
 4.  Studie av Umeåregionens kapacitet av mottagning och integration av 

nyanlända svenskar 
 Föredragande: Erik Sedig 

Bilaga:   

 

Beslut 

Kansliet får i uppdrag att lämna in en ny ansökan om § 37+-medel till länsstyrelsen för 

att utföra en studie av Umeåregions kapacitet av mottagning och integration av 

nyanlända svenskar. 

 

Kommunerna uppmanas att själva söka § 37+ medel för åtgärder som kan öka 

flyktingmottagandet. 

 

Ärendebeskrivning 

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

mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande med länsstyrelsen i Västerbotten. 

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 samt möjlighet 

till en prestationsbaserad ersättning. 
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Under hösten 2014 har ett antal möten ägt rum med länsstyrelsen och Umeåregionen har 

uppmanats att söka s.k. § 37+-medel för att underlätta flyktingars bosättning. 

Regionrådet beslutade 2014-09-26 att Umeåregionens kansli får i uppdrag att låta 

genomföra en studie av Umeåregionens gemensamma kapacitet av att ta emot och bidra 

till integration av nyanlända svenskar. Särskilt fokus ska läggas vid att genom en 

förbättrad bostadsförsörjning förbättra kommunernas möjligheter att ta emot flyktingar 

på anvisade platser (ABO) och på så sätt uppfylla Umeåregionens överenskommelse 

med länsstyrelsen; Kommunchefsgruppen får i uppdrag att besluta om nödvändiga 

detaljer för studiens genomförande; För studien formas en politisk referensgrupp med 

representanter från Regionrådet, inkl. rådets ordförande och representant från Umeå 

kommun; För kostnader för studien söks ekonomisk ersättning från Länsstyrelsen samt 

att studien genomförs under våren 2015. 

 

Vid samma möte beslutar Regionrådet att regionens kommuner står kvar vid den 

gemensamma överenskommelsen med länsstyrelsen om mottagande av flyktingar och 

har för närvarande ingen avsikt att säga upp den för en omförhandling. 

 

Vid kommunchefsmötet 2014-10-22 ges ytterligare information om dialogen med 

länsstyrelsen och planeringen inför en kapacitetsstudie av flyktingmottagningen. 

 
 5.  Nya gemensamma utvecklingsprojekt – diskussion och prioritering 

 Föredragande: Erik Sedig 

Bilaga:  Prioriterade gemensamma projektidéer 

 

Beslut 

Kommunernas projektprioriteringar enligt bilagd sammanställning noteras och kansliet 

får i uppdrag att utifrån dessa bistå kommunerna med att utveckla nya gemensamma 

utvecklingsprojekt. 

 

Ärendebeskrivning 

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

en särskild arbetsgrupp för att förbereda inför nya gemensamma 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 

Regionrådets möte 2014-09-26 redovisas förslag på olika gemensamma utvecklings-

projekt och rådet beslutar att kommunernas prioriteringar av nya gemensamma 

utvecklingsprojekt redovisas till kansliet senast i samband med kommunchefsmötet 

2014-10-22. För medfinansiering från Region Västerbotten av regionalfondsprojekt ska 

ansökan vara inlämnade dit senast 2014-11-07. 

 
 6.  Förstudie av telefonilösningar gällande växel och larm 

 Föredragande: Mats Renning, avdelningschef och Jonas Hägglund, analyschef 

Brand- och säkerhetsavdelningen, Örnsköldsviks kommun 

 

Bilaga:   

 

Beslut 

Informationen noteras. 

 

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 
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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  

Örnsköldsviks kommuns alarmeringscentral (KAC) är placerad hos räddningstjänsten. 

Kommunchefsgruppen får i samband med mötet 2014-10-22 en visning av KAC. 

 
 7.  Utveckling av arbetsgivarvarumärke 

 Föredragande: Anna Olofsson Marknadschef, Umeå kommun 

 

Bilaga:  Förslag: Hur ska vi marknadsföra oss som arbetsgivare och för vem?  

 

Beslut 

Personalchefsarbetsgruppen får i uppdrag att ta fram förslag till ny gemensam 

regionanpassad införsäljningstext för kommunernas rekrytering av arbetskraft.  

 
Ny gemensam införsäljningstext vid rekryteringar ska kunna användas av alla 

kommuner 2015-03-01; ärendet avrapporteras vid kommunchefsmötet i januari 2015. 

 
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. 

 

Kommunchefsmötet 2014-03-26 ger Anna Olofsson, marknadschef och Jan Bergman, 

kommunikationsdirektör, Umeå kommun i uppdrag att utifrån förslagen i skrivelse: Hur 

ska vi marknadsföra oss som arbetsgivare och för vem? bereda ärendet ytterligare. Vid 

kommunchefsmötet 2014-10-22 deltar Anna Olofsson för en ytterligare diskussion i 

ärendet. 

 
 8.  Marknadsföring av Umeåregionen 

 Föredragande: Anna Olofsson, marknadschef, Umeå kommun 

 

Bilaga:  Bildspel 

 

Beslut 

Anna Olofsson får i uppdrag att tillsammans med kansliet ta fram ett underlag för en 

diskussion kring marknadsföringsfrågor inom Umeåregionen vid Regionrådets möte i 

februari 2015. 

 

Anna Olofsson får i uppdrag att hålla ihop en arbetsgrupp för marknadsföringsfrågor 

inom Umeåregionen. 

 

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 kommunchefsmötet 2014-03-26 deltar representanter från Umeå kommuns 

näringslivskontor och kommunikationsfunktion. Ärendet knyter an till en rapport som 

gjordes för Umeåregionen 2005: Kompassen - Umeåregionen tar ut riktningen. Vid 

mötet 2014-10-22 deltar Anna Olofsson för en fortsatt diskussion i ärendet. 
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 9.  Arbetsgrupp för kommunikationsfrågor 
 Föredragande: Anna Olofsson, marknadschef, Umeå kommun och Erik Sedig 

Bilaga:   

 

Beslut 

Kansliet får i uppdrag att tillsammans med kommunikationsansvariga i kommunerna 

utforma en ny kommunikationsarbetsgrupp. 

 

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. 

 

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. 

 

Vid kommunchefsmötet 2014-10-22 informerar kanslichef om samtal med medlem i den 

tidigare webbarbetsgruppen och att alla kommuner i Umeåregionen idag har ansvarig 

personal för kommunikationsfrågor. 

 
 10.  Arbetsgruppernas verksamhetsplaner 2014 - avstämning 

 Föredragande: Erik Sedig 

Bilaga:  Kommunchefsgruppens kommentarer över arbetsgruppernas VP 2014 

Arbetsgruppernas VP 2014, via www.umearegionen.se 

 

Beslut 

Kansliet får 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. 

 

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.  

 

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

och det beslutas att 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. 

 
 11.  Destinationsutveckling, Höga Kusten Turism AB - information  

 Föredragande: Peter Holmqvist, VD; Höga Kusten Turism AB 

Bilaga:  Bildspel 

 

Beslut 

Informationen noteras. 

 

http://www.umearegionen.se/
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Ärendebeskrivning 

Högas Kusten Turism AB är ett destinationsbolag som ansvarar för sälj- och 

marknadsföring av destinationen Höga Kusten. I bolaget ingår företag och kommunerna 

i Härnösand, Kramfors, Sollefteå och Örnsköldsvik. Syftet med Högas Kusten Turism 

AB är att ytterligare samordna marknadsföringsresurserna, att tematisera och 

kvalitetssäkra utbudet samt samla kompetens för att skapa framtidens affärer på en 

nationell och internationell marknad. Vid kommunchefsmötet 2014-10-22 deltar Peter 

Holmqvist, bolagets VD, med information.  

 
 12.  Stora Nolia Umeå 2015 

 Föredragande: Erik Sedig 

Bilaga:   

 

Beslut 

Med tanke på de stora resurser och kostnad det krävs för att arbeta fram och genomföra 

ett bra deltagande på Stora Nolia avstår Umeåregionen att delta i mässan 2015 i Umeå. 

 

Ärendebeskrivning 

Umeåregionen deltog 2013 på Stora Nolia i Umeå som värd för en dag med en 

utställning och program från scenen. Temat var Upptäck Umeåregionen med anledning 

av att samarbetet fyllde 20 år och Örnsköldsvik var ny medlem. Budgeten var 

250 000 kr. Förfrågan har kommit från Nolia om Umeåregionens intresse av att 

medverka i Stora Nolia 2015 i Umeå.  

 
 13.  Övriga frågor 

  Kansliet meddelar att beslut fattats i berörda kommuner om ny gemensam 

överförmyndarnämnd och att nämnden blir verksam fr.o.m. 2015-01-01. 

 

 I samband med kulturhuvudstadsåret har projektet Ideella Krafter arbetar med 

att underlätta för föreningar att finna frivilligpersonal. ( www.ideellakrafter.nu) 

Förfrågan har kommit från projektet om fortsatt finansiering från kommunerna. 

Vad kostar det för föreningarna? Hur stora bidrag behövs? Beslut: Kansliet 

frågar fritidsarbetsgruppen i ärendet. Beslut vid nästa möte.  
 

 Med anledning av MR-dagarna i Umeå, 13-14 nov och kommunchefsgruppens 

beslut 2014-08-20 om att Umeåregionens kansli betalar tre biljetter/kommun till 

evenemanget diskuteras olika biljettalternativ. Beslut: Önskemål om s.k. 

öppna biljetter meddelas kansliet som har kontakt med MR-dagarnas 

sekretariat. 

 

 Maria Bahlenberg informerar om uppgift om att folkhälsoarbetsgruppen håller 

på att upphöra som fungerande arbetsgrupp. 

 
 14.  Nästa möte 

 Kommunchefsmöte, Umeå, 2014-11-12, kl. 08.30 – 12.00 

Kommunstyrelseseminarium, Umeå, 2014-11-26, kl. 09.30 – 16.00 

 
 15.  Mötets avslutande 

 Ordförande förklarar mötet avslutat 

 

http://www.ideellakrafter.nu/

