Kommunchefsmöte, Umeåregionen
2018-05-02 13:00 - 17:00
Plats
Umeå stadshus

Deltagare
Lisa Andersson Lindberg (Organisatör), Håkan Wretling, Karin Ahnqvist, Karolina
Johansson, Magnus Haglund, Margaretha Alfredsson, Per-Eric Magnusson, Ulf Mansson

1. Mötet öppnas
Mötet öppnades av Magnus Haglund.

2. Föregående möte
Kommunchefsgruppen gick igenom anteckningar från föregående möte samt de frågor som
skickades ut per mail 2018-04-17. Se bifogade filer.

Bilagor
KCmöte 2018-03-01 minnesanteckning.pdf, Förslag till beslut KCgruppen 20180416.docx

3. Överenskommelse med AF
Kommunchefsgruppen gick igenom den föreslagna överenskommelsen tillsammans med Carola
Larsson AF samt förberedde presentation och undertecknande vid regionrådsmötet den 17 maj.

Ett önskemål om tillägg/förtydligande hade kommit från Birgitta Forsberg, Umeå kommun. Utifrån
det inkomna förslaget lades följande punkter till i överenskommelsen: Önskemålet är att följande
formuleringar läggs till:

Varje kommun ska presentera en rekryteringsprognos som beskriver behovet av
arbetskraft för kommunen som arbetsgivare kommande år
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Varje kommun ska ha ett aktivt arbete för att inkludera personer med funktionsvariationer i
sin organisation genom praktik och arbete så de kan bidra till att kommunen klarar
välfärdsuppdraget
Varje kommun ska ha ett aktivt arbete för att inkludera och uppmärksamma den
kompetens som utrikesfödda har så de kan bidra till att kommunen klarar
välfärdsuppdraget
Varje kommun ska enskilt eller i samarbete med annan kommun bedriva ett aktivt arbete
med utbildningsanordnare för att åstadkomma goda förutsättningar till utbildning och
praktik
Varje kommun ska bedriva ett aktivt omställningsarbete för personer som varit
långtidssjukskrivna eller riskerar hamna i övertalighet tillsammans med Af,
Omställningsfonden och andra aktörer (formulera motsv för AF. AF ska bidra)

Överenskommelsen presenteras vid Regionrådsmöte 17 maj 2018. Efter presentation och
godkännande sänds undertecknad ÖK till respektive kommun tillsammans med tjänsteskrivelse
med förslag om att anta den del som rör kommunens åtagande.

Åtgärder
Färdigställ överenskommelsen
7/12/2018

Lisa Andersson Lindberg

Färdigställ tjänsteskrivelse med förslag till beslut i resp. kommun
5/24/2018

Lisa Andersson Lindberg

Bilagor
Final Umeåregional ÖK med AF 2018.pdf

4. Förslag/erbjudande om förnyat samarbete inom turism
Anna Molin, näringslivsutvecklare med ansvar för besöksnäringen närvarade för att presentera
läget för kommunchefsgruppen samt förbereda presentation för regionrådet den 17 maj.
Syftet med avtalet och det förnyade samarbetet är att destinationsutveckla, marknadsföra och
sälja in kranskommunernas naturturistiska innehåll mot den naturintresserade privatresenären.
Se ytterligare beskrivning i bifogad fil.
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Kommuncheferna ser positivt på det pågående förändringsarbetet och noterade att ytterligare
fördjupade samtal kan komma att bli aktuella, bland annat kring hur prioritering av
marknadsföring av specifika besöksmål ska ske.

Det pågående arbetet presenteras vid regionrådsmötet.

Åtgärder
Det pågående arbetet presenteras vid regionrådsmötet.
5/10/2018

Lisa Andersson Lindberg

Bilagor
Beskrivning av uppdragsavtal med kranskommuner.docx

5. Status upphandling dataskyddsombud - GDPR
En kort statusuppdatering gavs beträffande den samordnade upphandlingen av
dataskyddsombud.
Enligt information från upphandlingsbyrån i Umeå kommun behövs en person med juridisk
kompetens och kännedom om vad GDPR och dataskyddsombud innebär, för att det ska bli ett
bra kravställande.
Margaretha Alfredsson tog med sig frågan om att stöd från Umeå kommuns dataskyddsombud
behövs i arbetet att ta fram en kravspecifikation.

Åtgärder
Margaretha tar med frågan om att Umeå kommuns dataskyddsombud deltar i att ta
fram kravspec
Ej angivet

Ej angivet

Lisa A L kontaktar upphandlingsbyrån
8/9/2018

Lisa Andersson Lindberg
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Bilagor
Svar kransar och bolag Dataskyddsombud.docx

6. PA-systemet – status samt projektavslut
Implementeringsprojektet närmar sig projektavslut. Kommunchefsgruppen noterade att en
slutkonferens planeras till den 31 maj.

7. Uppdrag till skolchefer - nulägesbeskrivning och strategi
för kompetensförsörjning
Ärendebeskrivning: Kommuncheferna beslutade vid föregående kommunchefsmöte uppdra
skolcheferna i resp. kommun att utifrån en nulägesanalys komma med ett förslag på
gemensamma insatser/strategier för kompetensförsörjning inom skolans område.
Förslag: Kommuncheferna informerar respektive skolchef/annan person i den egna kommunen om
uppdraget senast innan kommunchefsmötet den 2 maj. Vid kommunchefsmötet den 2 maj lyfts
frågan igen för avstämning.
Ärendet utgick pga tidsbrist.

8. Bildande av regionkommun
Karin A informerar om hur arbetet med bildande av regionkommun fortlöper.
Karin A informerade om hur arbetet med bildande av regionkommun fortlöper.

9. Genomgång av ärenden till regionrådsmötet 17 maj i
Vännäs
Kommuncheferna gick igenom ärendena till kommande Regionrådsmöte.

Överenskommelse mellan kommunerna och AF
Förnyat samarbete beträffande turism/Visit Umea
Presentation av Arbetsmarknadskunskap i Umeåregionen
URnära (ärendet anmält fr. Vännäs)
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Uppföljning – KS-seminariet
Status öviks inträde i överförmyndarnämnden?
Upphandling avfallshantering

10. Nulägesbeskrivning och samråd med polisen kl 15-17
Kommunchefsmötet avslutades med ett möte tillsammans med polisen hade önskat ett möte
tillsammans med kommuncheferna och socialchefer för att ge en lägesbild av nuvarande och
framtida utmaningar när det gäller migration, utanförskap, kriminalitet, narkotika och religiös
extremism.

Bilagor
Bilaga förfrågan från polisen.docx

11. Nästa möte
Regionrådsmöte 17 maj kl 09.00 - 15.00 Vännäs
Kommunchefsmöte: 15 juni, 08.30 - 12.00
Regionrådsmöte 17 maj kl 09.00 - 15.00 Vännäs
Kommunchefsmöte: 15 juni, 08.30 - 12.00

12. Övriga frågor
13. Mötet avslutas
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