
Kommunchefsmöte, Umeåregionen
2019-10-10 09:00 - 15:00

Plats
Ryttmästaren (stadshusområdet). Konferensrum: Majoren, bv. kommun

Deltagare
Maria Persson (Organisatör), Eric Thorstensson, Jimmy Johansson, Karin Ahnqvist, Karolina
Johansson, Lisa Andersson Lindberg, Magnus Haglund, Margaretha Alfredsson, Ulf Mansson

1.    Mötet Öppnas
Mötet öppnas. Övriga frågor anmäls.

Mötet öppnas av Margaretha Alfredsson. Övriga frågor anmäls

2.    Föregående minnesanteckningar
Ärendebeskrivning

Genomgång av anteckningar från föregående möte. 

Vi följer upp de frågor och uppdrag som finns som egna ärenden vid detta möte.

Anteckningar
Genomgång och uppföljning från föregående möte:

Umeåregionens växel i Bjurholm 
Växeltelefonisterna är per 1 oktober 2019 införlivade i Bjurholms organisation.
Kommunchefsgruppen resonerar kring att besöka växeln för att få en bild av verksamheten
i samband med något av Umeåregionens möten 2020.
Överförmyndarverksamheten 
Lisa informerar kortfattat om att en justering i tidplanen gällande sammanslagningen av
Örnsköldsviks och Umeåregionens överförmyndarverksamhet. Efter det att nämnden fattat
beslut kommer ärendet skickas till respektive kommun för hantering och beslutsfattande i
fullmäktige. 
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Önskemål om att denna fråga kan få komma upp på agendan innan årsskiftet för att kunna

starta upp 1/1-2020.

Kompetensförsörjning - Uppdrag till personalcheferna utifrån workshop 
Lisa informerar om att dokumentationen och uppdraget utifrån workshop om
kommunernas kompetensförsörjning har delgetts. Förslagsvis pratar respektive
kommunchef med personalchefen om uppdraget och tankarna om det fortsatta arbetet.
Kommunchefsgruppen följer arbetet.
Budgetprocess för gemensamma nämnder och verksamheter
Ekonomicheferna i Umeåregionens kommuner har uppdragits att ta fram förslag till
gemensam budgetprocess för gemensamma ekonomiska åtaganden i Umeåregionen. Det
konstateras att det är viktigt att arbetet kommer igång. Synpunkten att det kan finnas
anledning att vidga uppdraget framkom. Frågan lyfts i kommunchefsgruppen vid nästa
möte (14 november) i samband med att kommunchefsgruppen går igenom aktuella
arbetsgrupper och uppdrag (se nedan).
Övrigt - Överblick över arbetsgrupper, uppdrag och nätverk
I anslutning till genomgång av föregående möte lyftes frågan om behovet av att få en
överblick av vilka arbetsgrupper och nätverk som är igång samt vilka uppdrag som är
aktuella.

Kansliet uppdras att sammanställa vilka arbetsgrupper som har tydliga uppdrag samt ge
en överblick över de grupper och nätverk som finns. 

Frågor att lyfta vid nästa kommunchefsmöte: 
- Kan vi nyttja nätverken på ett bättre sätt? 
- Ledning/styrning och uppföljning av arbetsgrupper och nätverk? Tex. utse någon i kc-
gruppen som bevakar var sitt område.

Åtgärder

Bevaka att avtal destinationsutveckling undertecknas. Ska diarieföras i samtliga
kommuner.

2019-10-28 Lisa Andersson Lindberg

Besöka växeln - Lägg ett av umeåregionens möten (KC eller URR) i Bjurholm för att.

2019-11-06 Lisa Andersson Lindberg
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Sammanställning arbetsgrupper, nätverk och uppdrag till nästa KCmöte

2019-11-06 Lisa Andersson Lindberg

Bevaka att ärendet om sammanslagning av överförmyndarverks. kommer ut och tas
emot. Beslut innan årsskiftet helst.

2019-10-25 Lisa Andersson Lindberg

2019-10-16: Nämndssammanträde den 23 oktober 2019. Justering den 29 okt,
därefter går ärendet till resp kommun. Åsa P Stråe har skickat ut en flaggning
om att frågan kommer och önskemål att beslut fattas innan årsskiftet med
hänsyn till personalen.

Bilagor
Minnesanteckningar Kommunchefsmöte, Umeåregionen - 2019-08-22.pdf

3.    Föregående URR
Ärendebeskrivning

Föregående protokoll bifogas. Vi går igenom de ärenden som inte finns med som egna ärenden

vid detta möte. 

Noterbart från URR-mötet är att antalet medborgare i visionen i den reviderade avsiktsförklaringen

ska vara 300 000, inte 350 000 som det stod i det utskickade underlaget.

Anteckningar
Lisa reviderar Avsiktsförklaringen efter kontakt med Karin. I övrigt noteras att befolkningstalet i
visionen ska vara 300 000 och inte 350 000 som framgick av handlingarna till mötet.

Bilagor
Protokoll Umeåregionrådet - URR 5 september 2019 - 2019-09-05 (7).pdf
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4.    Business Arena - Utställning och marknadsföringsmaterial
*Uppdaterat 2019-10-07

Föredragande: Fredrik Strinnholm, Etableringschef Umeå kommun, Anna Olofsson, Marknadschef

Kl. 10.00

Ärendebeskrivning

VId föregående möte beslutade kommunchefsgruppen att föreslå till URR deltagande vid business

arena i Umeå 18 februari 2020, samt deltagande med utställningsmaterial i Stockholm hösten

2020. 

Kansliet uppdrogs kontakta Peter Juneblad och förmedla uppdraget att 1) ta fram en

kostnadskalkyl och 2)koordinera en första planering för framtagande av

marknadsföringsmaterial för Umeåregionen som etableringsregion (både

företag/näring och boende).

Fredrik Strinnholm, Etableringschef och Anna Olofsson Marknadschef, Umeå kommun är inbjudna

för att presentera Umeå kommuns satsning på Business Arena och för att resonera tillsammans

med kommuncheferna om möjligheter till samarbete i Umeåregionen. En uppskattning av

kostnader för deltagande som utställare och för framtagande av marknadsföringsmaterial

presenteras också.

Anteckningar
(Anna Olofsson deltog inte) 

Fredrik Strinnholm inleder med att presentera vad Business Arena är, vilka branscher som brukar
delta och vad Umeå kommuns syfte med deltagande som partner är.

Konceptet bygger på partnerskap där partners ställer ut i monter på mässor samt deltar i
tidskriften "Fastighetsnytt" med annonsering.

Business Arena är en av de viktigaste mötesplatserna i fastighetsbranschen och ett tillfälle att
marknadsföra kommuner och såväl upprätthålla etablerade kontakter som skapa nya kontakter
med fastighetsbranschen. Närvaro vid Business Arena skickar signaler att fastighetsbranschen är
viktig för kommunerna. Fredrik lyfter också att ett gemensamt deltagande som parters ger
möjligheter för kompetensutveckling och kan stärka såväl den egna kommunens strategiska
arbete som samarbetet mellan kommunerna.

Umeå kommun och Örnsköldsviks kommun har delat monter med en bra placering i både Umeå
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och Stockholm. Örnsköldsviks kommun kommer dock inte delta som enskild partner år 2020
varför möjligheten finns för hela Umeåregionen att dela monter med Umeå.

Fredrik poängterar att detta är en insats som är långsiktig. I Umeå arbetar man systematiskt i ett
årshjul med faserna "Före", "Under" och "Efter":

Förberedelser (före)

Påverka programmet, Kommunicate
Inventera behov av investeringar och tillgång till mark
Vässa argumenten
Kartlägga potentiella investerare

Genomförande (under)

Vara på plats
Lyssna och sälja
Gå på seminarier

Efterbearbetning (efter)

Kontakta intresserade
Bjuda in till visningar

Förslag
Förslag kostnadsuppskattning återfinns i bilaga (länk nedan). Förslaget innebär att den totala
summan fördelas 50/50 mellan Umeå kommun och Umeåregionen gemensamt. Den beräknade
totala summan inkluderar monterhyra ink. monterinnehåll samt uppsättning och nedmontering i
Stockholm och Umeå år 2020. Totalsumman uppskattas till ca 975 000 kr vilket ger en ungefärlig
kostnad om 487 000 kr från Umeåregionens gemensamma budget. Resor, logi och extra biljetter
tillkommer.

Föreslaget är också att Umeåregionen siktar på deltagande som utställare/partner redan i 18
februari 2020. Detta eftersom vi då är på hemmaplan, har möjligheten att visa gott värdskap samt
har stora chanser skapa möten med den mer lokala fastighetsbranschen och potentiella
investerare.

Umeå kommun erbjuder sig att vara process-/projektledare för arbetet att ta fram
marknadsföringsmaterial i linje med Umeå kommuns existerande koncept, skriva kontrakt med
Företagsnytt och att vara ett stöd för kommunerna att identifiera vad som ska marknadsföras vid
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Business Arena.

Kommunchefsgruppen konstaterar att konstnadsuppskattningen är hög men ligger i linje med
den summa som Umeåregionrådet, vid föregående URR den 6 september, beslutade reservera
för framtagande av material och marknadsföring av Umeåregionen som etableringsregion.
Utöver detta beslutade URR att också reservera medel för deltagande som besökare vid
Business arena Umeå 18 februari 2020.

Kommunchefsgruppen beslutar att inriktningen ska vara att delta som partner - dvs utställare -
vid business arena den 18 februari 2020 under förutsättning att Umeå kommuns
näringslivsservice/Fredrik Strinnholm bedömer det som möjligt att få fram underlag. Fredrik
uppdras

sätta igång arbetet med planering och framtagande av material och monterutformning i
samarbete med Lisa A L och representanter från respektive kommun och återkoppla så
snart som möjligt hur möjligheterna att få ihop material ser ut
gå igenom konceptet och upplägget med representanter från varje kommun
ge stöd och råd i respektive kommuns egen inventering av behov och tillgångar

Respektive kommun ansvarar för att utse kontaktperson för förberedelsearbetet, ansvarar för
bemanning i montern, bokar samt följer upp möten med fastighetsägare.

Datum

Välkomstträff Umeå 17 februari 2020
Business Arena Umeå 18 februari 2020
Business Arena Stockholm 16-17 september 2020

Åtgärder

Kansliet håller kontakt med Fredrik S, näringsliv Umeå för planering av Business
Arena och återkopplar om det är möjligt att köra som utställare den 18 februari

2019-11-28 Lisa Andersson Lindberg

Utse kontaktpersoner för arbete med busienss arena samt framtagande av det
underlag som krävs (vad ska marknadsföras i respektive kommun)?

Ej angivet Ej angivet
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Bevaka att avtalet tecknas - UR står för 50%

Ej angivet Lisa Andersson Lindberg

Beslut
Kommunchefsgruppen beslutar att inriktningen är att delta som partner och utställare
vid Business Arena 18 februari 2020 under förutsättning att Umeå bedömer det som
rimligt att få fram ett professionellt material. Materialet utveckas sedan vidare för
utställning i Stockholm hösten 2020.

Fredrik Strinnholm uppdras att tillsammans med kansliet hålla i trådarna när det gäller
framtagande av material, koordinering och bokning av monter.

Respektive kommun utser vilka personer som ska delta i arbetet och att ta fram
underlag för vad i respektive kommun som ska marknadsföras.

Bilagor
BA Umeåregionen 191010.pptx

5.    Återrapport Skolgruppen
Ärendebeskrivning

Kommunchefsgruppen beslutade under 2018 att tillsätta en arbetsgrupp bestående av

utbildningschefer/skolchefer för att arbeta med två av åtagandena i den gemensamma

överenskommelsen med Arbetsförmedlingen om kompetensförsörjning. 

Uppdraget som gavs var att: 

• inleda gemensamt arbete i Umeåregionen för att fler ska slutföra sina gymnasiestudier • inleda

gemensamt arbete i Umeåregionen för att öka andelen som går vidare till eftergymnasiala studier

Gruppen har tagit fram en sammanställning utifrån SKL:s underlag om studieresultat per kommun.

Kommunchefsgruppen resonerar utifrån underlaget. Se bifogad fil (länk nedan). 

Ska uppdraget förtydligas samt ligga kvar till gruppen?

Anteckningar
Frågan hanteras vid nästa kommunchefsmöte i samband med genomgången av aktuella
uppdrag och vilka arbetsgrupper och nätverk som är aktiva. (Se punkt 3 i dessa anteckningar).

Utifrån underlaget konstateras att studieresultaten i Örnsköldsviks kommun ser positiva ut.
Önskemålet att ta del av vad Örnsköldsvik gör för att nå goda resultat framkommer.
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Åtgärder

Studieresultat Övik - Gott exempel. Kan övik dela med sig till övriga kommuner om
vad som görs för att förbättra studieresultaten?

2019-11-06 Lisa Andersson Lindberg

Bilagor
Sammanställning - kommuner och studieresultat.xlsx

6.    Ev. styrgruppsfrågor LBU-strategi
(Ingen föredragande)

Ärendebeskrivning

Om behov finns - Utrymme för kommunchefsgruppen att lyfta hur arbetet går i respektive

kommun. 

Stäm gärna av läget i arbetet med er representant i arbetsgruppen innan KCmötet.

Anteckningar
Arbetet löper på i respektive kommun. Vindelns kommun rapporterar att det varit svårt att få
deltagare till den planerade lokala dialogträffen men att frågan hanteras på annat sätt.

Lisa A L informerar om att det kan komma att behövas tid/resurser för att sätta en layout på den
rapport/strategi som ESAM kommer att leverera.

ESAM deltar vid kommande kommunchefsmöte för att förbereda och stämma av med
kommunchefsgruppen inför rapportering för URR den 29 november.

7.    Undertecknande av avtal för destinationsutveckling
Ärendebeskrivning

Frågan om nytt avtal för destinationsutveckling i Umeåregionen mellan Umeåregionens kommuner

(exkl. örnsköldsvik) och Visit Umeå AB, har gått ut till kommunerna för hantering. 

Avtalet undertecknas av de som hanterat frågan i respektive kommun och beslutat teckna avtalet.

Anteckningar
Det konstateras att samtliga kommuner (exkl. örnsköldsvik) fattat beslut att teckna avtalet mellan
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kommunerna och Visit Umeå AB. Umeå och Nordmaling har inte undertecknat ännu. Kansliet
bevakar att alla skriver under.

Åtgärder

Bevaka att avtalet om Destinationsutveckling undertecknas och diarieförs i respektive
kommun.

2019-10-30 Lisa Andersson Lindberg

8.    Information - Skrotbilar
Ärendebeskrivning 

Ulf Månsson återrapporterar frågan om hantering av skrotbilar som lyftes vid föregående

kommunchefsmöte.

Anteckningar
Ulf Månsson berättar om den eventuella möjligheten att anlita Stena Recycling. Storumans
kommun har redan påbörjat denna lösning för hämtning och bilåtervinning.

Ulf återkommer till nästa kommunchefsmöte med mer information b.la. med vilka kostnader en
sådan lösning skulle innebära.

För mer information, se länkarna nedan:
https://www.stenarecycling.se/
https://www.storuman.se/Bygga-bo--miljo/...
https://bilretur.se/
https://bilretur.se/search/state=V%C3%A4...

Åtgärder

Återrapport skrotbilar vid KCmötet 14 nov. Kostnader och tillvägagångssätt.

2019-11-07 Ulf Mansson
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9.    LUNCH
Anders Hahlin, Arbetsförmedlingen är inbjuden att delta vid lunchen. 

Bricklunch i restaurang Översten. Bord finns reserverat.

(Anders Hahlin deltog inte vid lunchen).

10.    Överenskommelse med AF och läget på
arbetsförmedlingen- Anders Hahlin
Ärendebeskrivning

Anders Hahlin är inbjuden för att tillsammans med kommunchefsgruppen resonera om

förutsättningar och möjligheter för fortsatt samarbete mellan arbetsförmedlingen och

Umeåregionens kommuner. Utrymme finns för att bland annat att resonera om gemensamt

prognossläpp senhösten 2019.

Anteckningar
Anders Hallin börjar med att berätta om hur läget hos AF just nu.
Han fortsätter att meddela att ett gemensamt prognossläpp är inriktningen.
Anders upplever ett positivt arbetsmarknadsläge.

Regionala arbetsmarknadsanalytiker är uppsagda vilket inte är till förmån för vår region.
En ny organisation/arbetsmarknadsenhet beräknas startas upp under januari 2021.

Anders önskar fler privata arbetsmarknadsalternativ som skulle innebära att AF blir beställare
och näringslivet blir utförare.

URRs vice ordförande Madeleine sitter i en nationell grupp som tittar på om kommunerna skulle
kunna ta över.

Arbetsförmedlingen försöker att bibehålla den struktur de arbetar i nu. De vill erbjuda likartad
service i våra kommuner som tidigare. Inställningen är att finnas ute på plats minst 1 ggn/veckan.
Uppskattningen är att ca 80% av besökarna ska servas digitalt och ca 20% servas via
lokalkontoren.

Robertsfors, Nordmaling, Bjurholm, Vännäs, Vindeln kommer att förlora sina lokalkontor. Anders
återkommer till respektive berörd kommun när kontoren sägs upp. Samtal förs med kommunerna
om att ev. hyra lokal/rum till AF:s personal. De kommer trots lokalindragningarna att bedriva
verksamhet på alla orter.

10/22



Anders berättar vidare att de inte ser sig själva som arbetsförmedlare utan mera som en
arbetsmarknadsenhet.

Den påskrivna överenskommelsen mellan Umeåregionens kommuner och Arbetsförmedlingen är
svår att uppfylla med nuvarande förutsättningar.

Hur hanterar vi överenskommelsen?
Det konstateras att alla parter (Umeåregionrådet, respektive kommun samt Arbetsförmedlingen)
behöver titta på hur överenskommelsen behöver revideras utan att det påverkar
överenskommelsen i stort. Behovet av en enklare aktivitetsplan utifrån denna revidering
diskuteras.

Att göra:

se över varje parts del i överenskommelsen utifrån vad som är möjligt att utföra samt vad
som känns svårt/omöjligt att uppnå.
överenskommelsen revideras utifrån översyn under pågående giltighetstid.
möte i mindre skala och beta av listan med förslagen på justeringar.
Den ursprungliga överenskommelsen gäller tills 2020 års utgång. Det reviderade
dokumentet måste gå via politiken.

Vidare diskuteras möjligheter och förutsättningar för gemensamt prognossläpp under året. Det
kommande prognossläppet är den 10 december samt därefter i juni 2020. Vi är överens om att
vill göra det tillsammans. Förslag att paketera kommun för kommun med en bra kommunikatör
som förmedlar. Förslag är Örnsköldsviks Johan Eklund.

Problematiken med gemensamt släpp den 10 december är att flera kommuner har andra viktiga
möten samma dag. Detta innebär att vi 2019 inte genomför gemensamt arrangemang, att
arbetsförmedlingen håller ett ordinarie släpp i december samt att vi strävar efter ett gemensamt
arrangemang till sommaren 2020.

Åtgärder

Planera för revidering av överenskommelsen med AF utifrån nya förutsättningar

2019-11-06 Lisa Andersson Lindberg
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Lägg in frågan om revidering av ÖK AF på dagordning till kommande KCmöte.
Information i URR den 29 november.

2019-11-06 Lisa Andersson Lindberg

Beslut
Kommunchefsgruppen beslutar i samråd med Arbetsförmedlingen att inget
gemensamt arrangemang i samband med prognossläpp genomförs den 10
december 2019 samt att inriktningen är gemensamt prognossläpp i juni 2020.

Den gemensamma överenskommelsen mellan AF och kommunerna om
kompetensförsörjning revideras utifrån nya förutsättningar. Den reviderade
överenskommelsen förankras politiskt.

Bilagor
Arbetsmarknad och arbetskraftsbehov i Umeåregionen 20190128 (002).pdf,  AF
Kommunchefsmöte UmeåRegionen 191010.pptx

11.    Arbetsmarknadskunskap/Destination jobb i
Umeåregionen
Ärendebeskrivning

Se underpunkter.
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11.1.    Arbetsmarknadskunskap i skolan - Beviljad ansökan
Ärendebeskrivning

Den 2 oktober 2019 fattade Region Västerbotten positivt beslut på Västerbottens

Handelskammares ansökan om fortsättning på AMK Umeåregionen. 

"Regionala utvecklingsnämnden beviljar Handelskammarens Service, AC län AB 

3 030 425 kr.

Handelskammaren söker ett projekt, Arbetsmarknadskunskap, med syfte att skapa en struktur

som underlättar för arbetsgivarna i regionen att tillgodose behovet av framtida kompetens och

arbetskraft." 

Västerbottens Handelskammare har hittills fått in medfinansieringsintyg från Nordmalings

kommun, Vindelns kommun, Umeå kommun och Lycksele kommun. 

Den ansökan som skickats in från handelskammaren bifogas (länk nedan).

Anteckningar
Projektansökan för fortsättningen på Arbetsmarknadskunskap i Skolan är beviljad. Ansökan
gäller Bjurholms, Vännäs, Vindelns, Nordmalings, Robertsfors, Umeå och Lycksele kommuner.
Örnsköldsviks kommun deltar i ansökan till Västernorrlands regionförbund tillsammans med
bland annat Sundsvalls och Östersunds kommuner.

Lisa A L påminner om att skicka in medfinansieringsintyg till Västerbottens handelskammare.
Vännäs och Bjurholms kommuner meddelar att de kommer att delta i projektet. Lisa informerar
om att Robertsfors kommun har svarat att frågan ska lyftas så snart som möjligt.

Finansieringsmodellen i det beviljade projektet är baserat på kronor per medborgare i de
deltagande kommuner. Detta eftersom projektet är utformat för att fler kommuner i Västerbotten
ska kunna kliva in i projektet under pågående projektperiod. Planerad uppstart är efter årsskiftet.

Kommunchefsgruppen konstaterar att det nuvarande upplägget inte ligger i linje med
Umeåregionrådets vilja att samarbete mellan kommunerna gällande Arbetsmarknadskunskap i
skolan i första hand ska ske inom arbetsmarknadsregionen.

Umeåregionens kommuner förväntar sig att samarbetet mellan verksamheterna i de två
projekten ska stärkas under projektperioden. Karin Ahnqvist och Magnus Haglund uppdras att
träffa handelskamrarna i Mittsverige (Västernorrland) respektive Västerbotten för att lyfta vikten
av att hålla ihop Umeåregionen som arbetsmarknadsregion såväl i den fortsatta organisatoriska
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utvecklingen som som kommunikationsmässigt gentemot målgruppen.

Åtgärder

Karin Ahnqvist och Magnus Haglund uppdras att träffa handelskamrarna i Mittsverige
(Västernorrland) respektive Västerbotten för att lyfta vikten av att hålla ihop
Umeåregionen som arbetsmarknadsregion

Ej angivet Karin Ahnqvist

Karin Ahnqvist och Magnus Haglund uppdras att träffa handelskamrarna i Mittsverige
(Västernorrland) respektive Västerbotten för att lyfta vikten av att hålla ihop
Umeåregionen som arbetsmarknadsregion

Ej angivet Magnus Haglund

Beslut
Kommunchefsgruppen beslutar uppdra till Karin Ahnqvist och Magnus Haglund att
träffa handelskamrarna i Mittsverige (Västernorrland) och i Västerbotten för att
poängtera vikten av att hålla ihop Umeåregionen som arbetsmarknadsregion såväl i
den fortsatta organisatoriska utvecklingen som som kommunikationsmässigt
gentemot målgruppen.

Bilagor
Ansökan om stöd AMK2020.docx,  Sammanfattande+projektbeskrivning+AMK2020.docx

11.2.    AMK för nyanlända

Anteckningar
Lisa A L informerar om att Västerbottens handelskammare har uppgörelse med Viva, Umeå
kommun om att tillhandahålla AMK för nyanlända. En fråga har ställts från Västerbottens
handelskammare om ifall det finns ett intresse från övriga kommuner i Umeåregionen att genom
avtal med handelskammaren tillhandahålla AMK för målgruppen nyanlända. Örnsköldsvik har
också aviserat intresse för upplägget. 

Kommunchefsgruppen behöver mer information för att ta ställning. Kansliet uppdras att kontakta
verksamhetsansvarig på Viva i Umeå för att undersöka till vilka insatsen riktar sig, hur behovet
ser ut nu samt hur resultatet av den hittills bedrivna verksamheten upplevts i Umeå.

Åtgärder
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Kontakta Helen Andersson och Carina Lindberg ang AMK nyanlända.

2019-10-14 Lisa Andersson Lindberg

Lägg in återrapport om AMK nyanlända på nästa KCmöte

2019-11-06 Lisa Andersson Lindberg

Beslut
Kommunchefsgruppen uppdrar kansliet att kontakta verksamhetsansvarig på Viva i
Umeå för att ta reda på mer om AMK för nyanlända. Kommuncheferna önskar veta
hur målgruppen ser ut, hur behovet ser ut samt hur resultatet av den hittills bedrivna
verksamheten upplevts i Umeå.
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11.3.    Samarbete AMK umeåregionen och destination jobb
Utifrån tidigare viljeinriktning från URR att AMK i Umeå och Övik ska närma sig varandra har

Magnus Haglund träffat handelskammaren i Västernorrland & Västerbotten samt industrigruppen i

Övik. Utifrån detta har Anna Edblad från Industrigruppen kommit med några förslag på

samarbete. 

Ärendebeskrivning

Anna Edblad: Vi har nu resonerat ihop oss om några gemensamma punkter där vi ser fördelar

med samarbete, se nedan. I takt med att kommunikatörerna blir mer rutinerade så kommer

ytterligare förslag på aktiviteter, men här står vi nu.

- Vi har dialog och förbereder oss inför träffar med JIV (avtals- och samverkansfrågor) för att

lättare kunna påverka

- Kommunikatörerna ska ha ett naturligt samarbete:

o Stöd att täcka upp vid kommunikatörers sjukdom eller annat, när så är möjligt

o Vi stöttar med kommunikatörernas tid vid rekrytering (delta vid rekryteringsdagar)

o Kommunikatörerna träffas en gång per termin för erfarenhetsutbyte 

- I Örnsköldsvik finns ett nätverk inom rekryterande HR där man hjälps åt med medflyttande, finns

också som en tjänst inom DJ se länk

https://www.destinationjobb.se/medflytta...

Representanter från arbetsgivare i Umeåregionen är välkomna att vara med på vår maillista. Om

intresse finns så kan vi även samarbeta med formell medflyttandeservice enligt länken men vi

sonderar intresset och börjar så här.

- Utgå från vår naturliga arbetsmarknadsregion (kanske främst Ö-vik Umeå) vid lektioner och

möten med elever, lärare samt föräldrar. För ungdomarna ska vår gemensamma arbetsmarknad

vara naturlig. Arbetsgivarna ser ett värde i detta synsätt och vi kan kommunicera direkt till elever

mfl. Kraftfullt.

Anteckningar
Se anteckningar ovan.
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12.    Studieresa URR hösten 2020? Tema?
Ärendebeskrivning

Uppdrag från URR till kommunchefsgruppen att hitta förslag till en gemensam resa.

KC-gruppens idéer om tema/plats.

Anteckningar
Kommunchefsgruppen beslutar föreslå URR att studieresan blir i samband med Business Arena i
Stockholm den 16 - 17 september 2020.

Åtgärder

Stäm av att 16-17 september 2020 fungerar för kommunerna!

2019-11-06 Lisa Andersson Lindberg

Beslut
Kommunchefsgruppen beslutar föreslå URR att studieresan blir i samband med
Business Arena i Stockholm den 16 - 17 september 2020.

13.    Grand eller Almedalen 2020?
Ärendebeskrivning

Finns teman/frågor där Umeåregionen vill vara seminarieägare?

Anteckningar
Frågan lyfts igen vid kommande kommunchefsmöte den 14 november.

Åtgärder

Lägg in på dagordningen kommande möte - frågan om seminarieägare Grand el
almedalen

2019-11-07 Lisa Andersson Lindberg
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14.    Offentlig chef 2020
Information

Sundsvallsregionen välkomnar chefer inom Umeåregionen 

till Offentlig Chef den 29–30 januari 2020! 

Chefer inom Sundsvallsregionen har en Värdregionsrabatt på 1400 kr på deltagarbiljetten och det

erbjuder vi även till Umeåregionen att använda. 

Vid anmälan uppge ”Värdrabatt” i fältet för rabattkod därmed får ni det rabatterade priset. Passar

ni på att anmäla er innan den 30/11 så får ni Smart Bird pris och rabatt.

Hemsida: 

https://offentligchef.com/

Program: 

https://offentligchef.com/wp-content/upl...

Anteckningar
Kommunchefsgruppen noterar erbjudandet. Respektive kommun avgör om, och i så fall till vilka,
erbjudandet ska spridas.

Vi tackar Sundsvallsregionen för inbjudan!

Beslut
Kommunchefsgruppen noterar erbjudandet från Sundsvallsregionen om rabatterat
pris på deltagande vid konferensen "Offentlig chef 2020". Respektive kommun avgör
om, och i så fall till vilka, erbjudandet ska spridas.

Bilagor
Program_OC_2020.pdf,  Sundsvallsregionen välkomnar chefer inom Umeåregionen.docx
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15.    Intresseförfrågan - Gemensam tillsynsfunktion?
Ärendebeskrivning

Ulf Månsson ställer frågan till övriga kommunchefer om det finns intresse för att se över

möjligheter att anställa 

en gemensam resurs som kan arbeta med tillsynsfrågor i flera kommuner? (tex Tillsyn bygglov,

miljötillsyn, öde hus, skräpiga tomter osv).

Anteckningar
Ulf Månsson lyfter frågan om att starta en gemensam "tillsynsfunktion". Behvet som presenteras
rör bland annat inspektion och uppföljning av ödehus, skrotbilar, tobakstillsyn.

Även tillsynsmoment i bygg- och bygglovsprocesserna diskuterades. Frågan lyfts igen vid
kommande kommunchefsmöte. 

Kommuncheferna får fundera på om detta är något som är intressant i respektive kommun.
Exempelvis: Ödehus, skrotbilar, tobakstillsyn mm

Åtgärder

Bevaka frågan om möjlig samordning av bygglovshandläggning samt lov- och
byggtillsyn och lyft vid ngt kommande kommunchefsmöte.

Ej angivet Lisa Andersson Lindberg

Beslut

16.    Samordnad larmhantering - KAC
Ärendebeskrivning

Nuläge och fortsättning.

Anteckningar
Magnus Haglund lämnar information om status gällande samordnad larmhanteringen via KAC i
Örnsköldsviks kommun.

Arbetet snurrar på bra och anslutna kommuner är redo att utveckla samarbetet vidare. Vännäs,
Umeå och Robertsfors kommun är på väg in i samarbetet. När dessa tre kommuners nuvarande
avtal går ut, är strävan att de ansluter till KAC. Umeå kommuns storlek gör att det blir extra viktigt
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med planering inför genomförande. Umeå kommun besöker KAC den 27/11 för att fördjupa
samarbetet.

17.    Övriga frågor

17.1.    Kundcenter

Anteckningar
Magnus föreslår att KC-gruppen har ett möte i Ö-vik och besöker Örnsköldsviks kommuns
kontaktcenter. Förslagsvis första KC-mötet 2020.

Lisa återkopplar utifrån tidigare uppdrag att se över om det fanns andra kommuner som
samarbetar redan. Ett exempel hittat, Oxelösund, Trosa, Gnesta. Lisa inväntar mer underlag och
material och återkommer till kommunchefsgruppen med informationen.

Kommunchefsgruppen lyfter den rapport om utvecklingsmöjligheter utifrån den rapport som IT-
och kommunikationsansvariga lämnat till kommunchefsgruppen. Finns det anledning att
formulera nya uppdrag utifrån den rapporten? Kommunchefsgruppen sluter sig till att lyfta den
frågan i samband med genomgången av arbetsgrupper och uppdrag.

Möjlgheten för den gemensamma växelns personal att besöka Örnsköldsviks kontaktcenter
diskuteras. Örnsköldsvik välkomnar ett studiebesök.

Jimmy Johansson tar med sig förslaget till Umeåregionens gemensamma växel att besöka Ö-vik
för att sedan komma med ett förslag utifrån växelfunktionens perspektiv på hur vi arbetar vidare
med kundcenter.

Åtgärder

Jimmy Johansson tar med sig förslaget till Umeåregionens gemensamma växel att
besöka Ö-vik för att sedan komma med ett förslag utifrån växelfunktionens perspektiv
på hur vi arbetar vidare med kundcenter.

2019-12-19 Jimmy Johansson

Rapport - utvecklingsmöjligheter för växeln. Lyft vid nästa KCmöte

2019-11-07 Lisa Andersson Lindberg
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Inventering arbetsgrupper - Växeln - kundcenter

2019-11-07 Lisa Andersson Lindberg

17.2.    "Kransengruppen"

Anteckningar
Vid föregående möte resonerade kommunchefsgruppen kring "kransengruppen" och dess
sammansättning och samarbetsområde.

Eric Thorstensson och Lisa A L informerar om att "gruppen" mer har karaktären av ett löst
sammansatt nätverk där olika konstellationer arbetar beroende av vad frågan gäller.
Samarbetsområdena är huvudsak inom tekniska, miljö och bygg.

Samarbete kring GIS och kartor är ett exempel på samarbetsområde som kommit ut av gruppen.

Benämning, sammansättning och samarbetsområde lyfts i samband med inventeringen av
arbetsgrupper och nätverk vid nästa KCmöte. 

Åtgärder

Inventering arbetsgrupper - Kransengruppen - benämning, sammansättning och
samarbetsområde lyfts i samband med inventeringen av arbetsgrupper och nätverk
vid nästa KCmöte.

Ej angivet Ej angivet

17.3.    Workshop - God och nära vård

Anteckningar
Ärende från Karin A. I bland annat Skellefteå har workshops genomförts som en inledning för
samarbetet mellan kommunerna och Region Västerbotten gällande God och Nära vård. Jenny
Lilling Stål önskar att vi arrangerar en liknande workshop i Umeåregionen.

Förslaget är bra. Kommunchefsgruppen diskuterar om det är möjligt att göra detta i samband
med URR den 17 februari.

Kansliet uppdras samordna datum och bistå i arbetet att arrangera en gemensam workshop
tillsammans med representanter.

21/22



Åtgärder

Hitta datum för ws - god och nära vård

2019-11-07 Lisa Andersson Lindberg

Påbörja planering av ws - god och nära vård

2019-10-31 Lisa Andersson Lindberg

Beslut
Kommunchefsgruppen ställer sig positiv till en gemensam  workshop tillsammans
med Region Västerbotten som uppstart på arbetet med "God och Nära vård".

18.    Nästa Möte
Nästa möte: 14 november i Umeå stadshus.

19.    Mötet avslutas
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