
Kommunchefsmöte, Umeåregionen
Beslutande:
Närvarande på telefon
- Magnus Haglund, Örnsköldsviks kommun, ordförande

Närvarande på plats:
Per-Eric Magnusson, Vindelns kommun, vice ordförande
Håkan Wretling, Bjurholms kommun
Jonas Jonsson, Umeå kommun
Magnus Hansson, Robertsfors kommun (tf kommunchef)
Lisa Andersson Lindberg, föredragande och sekreterare

Anmäld frånvaro:
Helén Sundström Hetta
Hans-Åke Donnersvärd

Deltagare
Lisa Andersson Lindberg (Organisatör), Magnus Haglund, Jonas Jonsson, Magnus
Hansson, Helen SundstromHetta, Håkan Wretling, Hans-Ake Donnersvard, Per-Eric
Magnusson

2016-03-16
08:30-12:00

Telefon + Jonas J's kontor

Protokoll

KC 160218 minnesanteckning_ej justerat.pdf

Föregående minnesanteckningar gicks kortfattat igenom.

Kommunchefsgruppen reflekterade kring verktyget "run your meeting" och beslutade fortsätta testa
verktyget.

BESLUT
Kommunchefsgruppen beslutar att tillsvidare fortsätta använda verktyget "run your meeting".
Eventuell återgång till ordning med kallelser och anteckningar i wordformat tas upp om behov
uppstår.

Magnus Haglund närvarade över telefon varför ordförandeskapet för mötet överlämnades till vice
ordf. Per-Eric Magnusson. Mötet förklarades öppnat.

Två övriga frågor var anmälda:
- Rapport avseende kapacitetsprognos i Umeåregionens skolor
- Lokalfråga ÖFUR

RR_minnesanteckning_2016-03-03_ej justerat.pdf, 3) Umeåregionrådets viljeinriktning integration
beslutad 2016-03-03.pdf, 3) Strategi-URnära.pdf, 3) Verksamhetsplan URnära.pdf, 3) Bilaga
URnära Förtydligande mefinansiering.pdf

Kommunchefsgruppen följde upp Regionrådsmöte 2016-03-03.

De ärenden som behövde behandlas separat låg som egna punkter i förslag till dagordning för

1. Föregående minnesanteckningar

2. Mötets öppnande

3. Uppföljning Regionrådsmötet 2016-03-03
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kommunchefsmötet. Se punkt 4, 5, 6, 7 och 8 i dessa anteckningar.

Kommunchefsgruppen resonerade kring hantering av förfrågan om medfinansiering från URnära
ideella förening.

En framställan om medfinansiering har gått från föreningen till respektive kommun (ex övik).

Respektive kommun fattar självständigt beslut i frågan.

Lisa Andersson Lindberg uppdrogs av kommunchefsgruppen skriva fram ett gemensamt underlag
där den samlade bilden, rekommendation och förslag till beslut ska framgå.

ÅTGÄRDER SLUTDATUM ANSVARIG

Ta fram underlag för beslut om
medfinansiering för UR-nära.

2016-06-10 Lisa Andersson Lindberg

Resp tar upp frågan i kommunen

BESLUT
Lisa Andersson Lindberg uppdras skriva fram ett gemensamt underlag beträffande frågan om
kommunal medfinansiering av URnära ideella förening. Rekommendation och förslag till beslut
ska framgå. Respektive kommun fattar självständigt beslut i frågan.

Det lyftes att kallelserna till regionrådsmötet och nämndssammanträdet också fortsättningsvis ska
s separata. Detta för att säkra att gemensam verksamhet hanteras där frågan hör hemma

Kommunchefsgruppen diskuterade också om huruvida kommunchefer ska föreslås närvara vid
nämndssammanträdena eller inte. Man slöt sig till att det, åtminstone under införandet av nytt HR-
system, kan vara värdefullt att samma information som lyfts vid sammanträdet också når
kommunchefsgruppen.

Vidare slöt sig kommunchefsgruppen till att skulle vara bättre att nämndssammanträdena läggs
efter och i direkt anslutning till regionrådsmöten. På så sätt kan de som inte ska närvara vid
nämndssammanträdet avvika direkt efter regionrådsmötet.

Kommunchefsgruppen beslutade framföra förslagen till nämndsordförande.

ÅTGÄRDER SLUTDATUM ANSVARIG

Meddela kommunchefsgruppens
förslag till Hans Lindberg. (framförs
av vem? Lisa kontaktar Carina A.)

2016-04-18 Lisa Andersson Lindberg

Meddela kommunchefsgruppens
beslut till tf projektledare för
införandeprojektet.

2016-04-18 Lisa Andersson Lindberg

Ta upp förslaget vid nästa
nämndssammanträde/alt ordf.
meddelar sitt beslut? Ansvarig i
Umeå?

2016-04-18

BESLUT

4. Första nämndssammanträde ”HR-nämnd”
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Kommunchefsgruppen beslutar föreslå till nämnden att kommunchefer under införandeperioden
kan närvara som åhörare vid nämndssammanträden. Detta för att säkra att samma information
som når nämnden också når kommunchefsgruppen.

Kommunchefsgruppen beslutar föreslå till nämnden att framtida nämndssammanträden läggs
efter, och i direkt anslutning till, regionrådsmötena. Detta för att möjliggöra för ersättare att
avvika direkt efter regionrådsmötet. Kallelser och underlag ska också fortsättningsvis gå ut
separat.

Hans Lindberg, ordförande i Regionrådet lyfte vid regionrådsmötet framtida arbetsformer för
regionrådet och kommunchefsgruppen.

Regionrådet beslutade vid senaste regionrådsmöte att tid ska frigöras vid Regionrådets möten för
att möjliggöra fördjupade strategiska diskussioner.

Kommunchefsgruppen uppdrogs se över strukturer för beredning, former för informationsärenden
och upplägg av framtida regionrådsmöten.

Kommunchefsgruppen resonerade kring vad som krävs från kommunchefsgruppen och kansliet för
att möta regionrådets bild av framtida arbetsformer.

Kommuncheferna har uppfattat det så att Regionrådet vid mötet kommer att välja tema till
nästkommande regionrådsmöte. För nästa regionrådsmöte har temat "integration och
flyktingmottagning" beslutats.

Magnus Haglund tar kontakt med Lars Göran Brandt och Lars Lustig för att resonera om möjlig
fördragning vid kommande regionrådsmöte den 17 juni 2016.

Kommunchefsgruppen beslutade också föreslå att frågan om storregion lyfts vid nästa
regionrådsmöte.

I övrigt fortsätter kommunchefsgruppen arbetet att tydliggöra ärendegång och beredningsprocess.

ÅTGÄRDER SLUTDATUM ANSVARIG

Kontakta LG Brandt och L Lustig och
bjud in till nästa regionrådsmöte den
17 juni.

2016-03-22 Magnus Haglund

Föreslå att frågan om storregion lyfts
i ett samlat grepp vid kommande
regionrådsmöte. Lisa pratar med
Hans?

Lisa Andersson Lindberg

BESLUT
Kommunchefsgruppens ordförande tar kontakt med länsstyrelsen i Västerbotten för att bjuda in
till nästa regionrådsmöte den 17 juni.

Kommunchefsgruppen föreslår att frågan om storregion lyfts vid nästa regionrådsmöte.

5. Fortsatta arbetsformer för Regionrådet

6. Studiefrämjandet
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7) Redovisning per kommun Studiefrämjandet Umeåregionen 160217.pdf, 7) Mail fr
studiefrämjandet till Umeåregionens kansli.pdf, 7) Slutredovisning_granskning av
Studiefrämjandets verksamhet i Umeåavdelningen 170217.pdf

Det konstaterades att frågan om beräkningar för återkrav hade uppfattats som möjlig att hantera av
en (1) handläggare i Umeå kommun.

Utifrån nuvarande information till kansliet är förslaget att de personer som har kännedom om den
egna kommunens förfarande sätts i kontakt med varandra. Orsaken är bland annat att de
kommunala bidragen är baserade på olika beräkningsmodeller i de olika kommunerna. Det är
troligtvis också så att utbetalning av 2015 års stöd har hanterats på olika sätt. Därför kan olika
beräkningar behöva göras.

Kommunchefsgruppen beslutade att meddela kansliet vem i kommunen som är kontaktperson för
framtagande av ett gemensamt beslutsunderlag. Gruppen sammankallas av handläggare i Umeå,
med stöd från kansliet, och uppdras avgöra hur det fortsatta arbetet på bästa och mest effektiva
sätt ska genomföras.

Kommunchefsgruppen förordar att beräkningarna, om det är möjligt och tid kan avsättas,
genomförs av en (1) handläggare. Utgångspunkten är det beräknade antalet felaktigt utbetalda
timmar som studieförbundet och folkbildningsrådet har meddelat.

Beslutet från föregående regionrådsmöte är att samordnad hantering sker mellan de kommuner
som så önskar. Respektive kommun avgör vidare hantering och fattar beslut i frågan.

ÅTGÄRDER SLUTDATUM ANSVARIG

Vännäs - Utse kontaktperson
beräkning studiefrämjandet: Henrik
Åström, kulturchef

2016-03-16 Hans-Ake Donnersvard

Bjurholm - Utse kontaktperson
beräkning studiefrämjandet

2016-03-21 Håkan Wretling

Vindeln - Utse kontaktperson
beräkning studiefrämjandet

2016-03-21 Per-Erik Magnusson

Robertsfors - Utse kontaktperson
beräkning studiefrämjandet

2016-03-21 Magnus Hansson

Nordmaling - utan åtgärd 2016-03-21 Helen SundstromHetta

Lisa bistår Umeås kontaktperson att
sammankalla till planeringsträff

2016-03-22 Lisa Andersson Lindberg

Umeå - Utse kontaktperson
beräkning studiefrämjandet. Robert
Tenevall kulturkonsulent 070-332 67
66 robert.tenevall@umea.se

Jonas Jonsson

BESLUT
Kommunchefsgruppen beslutade att meddela kansliet vem i kommunen som är kontaktperson
för framtagande av ett gemensamt beslutsunderlag. Gruppen sammankallas av handläggare i
Umeå med stöd från kansliet. Gruppen uppdras avgöra hur det fortsatta arbetet på bästa och
mest effektiva sätt ska genomföras.

7. KS-seminariet 2016 - Attraktiv arbetsgivare
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Umeåregionens kansli ansvarar för seminariet i samråd personalchefsgruppen.
Personalchefsgruppens huvudsakliga uppdrag är att bidra med att fylla dagen med tema på
föreläsning/föreläsningar, föreläsare och lämpliga diskussionsfrågor. Kansliet svarar i huvudsak för
det praktiska.

Temat är – Attraktiv arbetsgivare!
Datum o tid 15 april 2016, Fika och registrering från 08.30. Lunch från ca 12.15.
Plats: Umeå (UFH eller aula Nordica beroende av beräknat antal anmälda)

Lisa A L informerade om att Hans-Åke Donnersvärd (frånvarande vid mötet) har träffat
personalchefsgruppen för att ge gruppen uppdraget. Lisa A L har därefter vid ett möte 2016-03-15
träffat gruppen för ytterligare planering.

Personalcheferna har föreslagit att Sofia Rasmussen tillsammans med Barbro Lundmark är
huvudtalare. Båda är bokade för dagen.

”Sofia Rasmussen är expert på arbetsmarknadsfrågor, ungas värderingar och livsstilar,
jämställdhet i arbetslivet och olika generationers arbetslivsvärderingar. Hon har som konsult hjälpt
ett flertal kunder inom både privat och offentlig sektor att förbereda sig på morgondagens
medarbetare, öka sin attraktionskraft som arbetsgivare, utveckla ledarskapet, anpassa HR-
strategier till en ny omvärld och skapa attraktiva erbjudanden gentemot kvinnliga topptalanger.”

Kompetensförsörjning och attraktionskraft är viktiga delar i vad som ryms under temat "attraktiv
arbetsgivare". Kommunchefsgruppen resonerade kring att det också är viktigt att inspirera till nya
sätt att betrakta den egna organisationen och att belysa hur förutsättningar skapas genom tydlig
ledning och styrning på strategisk nivå.

Jonas Jonsson erbjöd sig att bidra till seminariet med en föredragning utifrån ovan perspektiv.

Kommunchefsgruppen var överens om att lyfta förslaget till personalchefsgruppen. Lisa A L
uppdrogs framföra önskemålet och erbjudandet.

Det är viktigt att vi kommunicerar samma syfte i våra kommuner. Seminariet ska ge inspel och
inspiration.

Arbete relaterat till utvecklingsområdet "attraktiv arbetsgivare" kommer att fortsätta efter genomfört
seminarium. Seminariet ska följas upp och inspelen ska ligga till grund för det fortsatta
gemensamma arbetet.

Lisa A L framförde att personalchefsgruppen föreslår en konferens, eller längre seminarium, under
hösten. Vid det tillfället kan gruppen belysa fler och fördjupade aspekter av vad som ryms inom
temat "attraktiv arbetsgivare". Kommunchefsgruppen beslutade att det fortsatta arbetet ska
baseras på inspel från kommunstyrelseseminariet. Frågan kommer att följas av
kommunchefsgruppen.

Lisa A L uppdrogs framföra kommunchefsgruppens tankar.

ÅTGÄRDER SLUTDATUM ANSVARIG

Skicka ut inbjudan! Lisa Andersson Lindberg

Samplanering mellan
föredragshållare? Jonas + Sofia +
Barbro?

Lisa kontaktar arbetsgruppen och
framför erbjudandet att Jonas J.
deltar som talare.

2016-03-17 Lisa Andersson Lindberg
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Följ upp KS-dagen vid nästa
kommunchefsgruppen i samråd med
personalchefsgruppen som har
uppdraget att stå för innehåll

Kommunicera att beslut om ev
fortsättning fattas efter KS-
seminariet.

Lisa Andersson Lindberg

BESLUT
Kompetensförsörjning och attraktionskraft är viktiga delar i vad som ryms under temat "attraktiv
arbetsgivare". Kommunchefsgruppen beslutar föreslå personalchefsgruppen att Jonas Jonsson
deltar som föredragshållare för att belysa nya sätt att betrakta den egna organisationen samt
hur förutsättningar skapas genom tydlig ledning och styrning på strategisk nivå.

Kommunchefsgruppen beslutar att uppföljning efter seminariet ligger till grund för beslut om
fortsatt arbete och eventuell konferens på samma tema. Uppföljning sker i samråd mellan
kommunchefsgrupp och personalchefsgrupp.

Kommunchefsgruppen resonerade kring eventuell återkoppling till arbetsgrupperna beträffande
årsberättelser och årsplaner.

Frågeställning
- Ska återkoppling från kommunchefsgruppen till arbetsgrupperna ges och vad ska i så fall
återkopplas?

Kommunchefsgruppen resonerade om, och i så fall hur, gruppernas och nätverkens arbete i
fortsättningen ska följas upp.

Kommunchefsgruppen var tydlig i att allt samarbete ska vara värdeskapande. Verksamhetens
behov ska styra samverkan och tjänstepersoner som ser vinster och nytta med samverkan,
nätverkande och samarbete ska också fortsättningsvis samarbeta över kommungränserna.

Det är årlig rapportering till kommunchefsgruppen som ska upphöra - inte värdeskapande
samverkan.

Kommunchefsgruppen fortsätter samtalen vid planerat strategimöte under maj 2016.

ÅTGÄRDER SLUTDATUM ANSVARIG

Återkoppla "tack för årsplanering" till
arbetsgrupper och nätverk och
informera om planerad fortsättning
för KCgruppen (strategidagar,
värdeskapande, verksamhetens
behov styr osv)

Lisa Andersson Lindberg

Kommunchefsgruppen förbereder
förslag till nästa regionrådsmöte

Lisa Andersson Lindberg

8. Inventering av arbetsgruper och samverkansområden

9. Samverkansavtal Umeåregionen
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Frågan om samverkansavtal lyftes inte separat vid senaste regionrådsmötet.
Kommunchefsgruppen diskuterade hur frågan hanteras vidare. Vid föregående möte nämndes
strategidagar som ett tillfälle för fördjupade diskussioner beträffande bland annat
samverkansavtalet.

Kommunchefsgruppen beslutar genomföra 12-12möte under våren 2016.

Föreslaget datum är 18-19 maj.
Plats: Örnsköldsvik
Magnus Haglund står för att hitta lokal och logi
Lisa skickar ut inbjudan

ÅTGÄRDER SLUTDATUM ANSVARIG

Skicka ut datum för strategimöte
12-12 den 18-19 maj.

2016-03-17 Lisa Andersson Lindberg

Lokal och logi för strategimöte 12-12
12 den 18-19 maj.

2016-05-05 Magnus Haglund

BESLUT
Kommunchefsgruppen beslutar genomföra strategidagar/12-12möteunder våren 2016.
Föreslaget datum är 18-19 maj. Plats: Örnsköldsvik. Magnus Haglund står för att ordna lokal
och logi. Lisa A L skickar ut en mötesinbjudan.

Nytt kortfattat förslag till samverkansavtal ska tas fram. Ett förarbete görs av
kommunchefsgruppen vid strategidagar/12-12möte.

Årsplanering2016_KC.doc

Vid regionrådsmötet 2016-03-03 godkändes årsplanen. Tillägg ska göras för att förtydliga
"effektivisering av kommunal verksamhet". Vidare behöver kommunchefsgruppen planera för
aktiviteter kopplade till de prioriterade områdena.

Kommunchefsgruppen beslutar att planering av aktiviter utifrån prioriterade områden sker under
strategidagar, 12-12 i maj 2016.

ÅTGÄRDER SLUTDATUM ANSVARIG

Planera aktiviteter efter KS-
seminarietkopplade till "Attraktiv
arbetsgivare"

Planera aktiviteter kopplade till
"Integration och flyktingmottagning"

Planera aktiviteter kopplade till
"Umeåregionen som
arbetsmarknadsregion"

Lägg in/Planera aktiviteter kopplade till
"Samordnad larmhantering"

Lägg inaktiviteter kopplade till införande
av HR-system.

10. Kommunchefsgruppens årsplanering
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BESLUT
Kommunchefsgruppen beslutar att årsplaneringen gås igenom vid strategidagar, 12-12 i maj.

En förfrågan om samverkan beträffande kartdatabaser har inkommit från Eric Thorstensson,
vindelns kommun. Kommunchefsgruppen resonerade kring hur frågan vidare ska hanteras.

Kommunchefsgruppen ställer sig positiv till undersöka frågan vidare.

Kommunchefsgruppen resonerade vidare, mer generellt, utifrån denna förfrågan. Man slöt sig till
att ambitionen är att den här typen av ställningstaganden inte ska behöva passera
kommunchefsgruppen. Där det kan finnas vinster med samarbete och samverkan, där frågan
förankrats i den egna organisationen och där verksamheternas behov styr är samverkan och
samarbete positivt.

Frågor av det här slaget ska kunna beredas utan att först få ett ”ok” i kommunchefsgruppen.
Kansliet kan vara behjälpligt vid behov och stå för koordinering.

Utifrån dessa resonemang skickas frågan åter till Vindelns kommun för fortsatt beredning. Kansliet
kan vara behjälpligt i arbetet.

ÅTGÄRDER SLUTDATUM ANSVARIG
Meddela att kommunchefsgruppen
ställer sig positiv till att utreda frågan
vidare. Vem? P-E eller Lisa?

Lisa Andersson Lindberg

BESLUT
Kommunchefsgruppen ställer sig positiv till att fortsatt beredning av samverkan gällande
kartdatabaser.

Kommunchefsgruppen beslutar att fortsätta resonemangen kring ärendeberedning vid
strategidagar 12-12 i maj. Hur kommunicerar vi det framtida arbetssättet?

Vid föregående kommunchefsmöte beslutades att AF skulle bjudas in för samtal om AFs närvaro i
kranskommunerna.

Kommunchefsgruppen resonerade kring frågan och slöt sig till att bjuda in till ett samtal med
arbetsförmedlingen kring framtida samarbete, arbetsformer, kvalitetssäkring av processer osv.

Kommunchefsgruppen beslutar att bjuda in AF till nästa kommunchefsmöte.

ÅTGÄRDER SLUTDATUM ANSVARIG
Bjud in AF till nästa
kommunchefsmöte

Lisa Andersson Lindberg

BESLUT
Kommunchefsgruppen beslutar att bjuda in AF till nästa kommunchefsmöte.

11. Kartdatabas

12. AF bjuds in för samtal om närvaro i kranskommunerna

13. IT-samverkan
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Vid föregående KCmöte beslutades det att samverkansavtalet för IT sägs upp. Samarbeten mellan
Umeåregionens kommuner ska inte ske genom uppbyggnad av överbyggnader, eller parallella
organisationer och processer.

Kommunchefsgruppen poängterar att samverkan på IT-området ska utgå från verksamhetens
behov.

Kommunchefsgruppen resonerade kring hur detta ska kommuniceras till den styrgrupp som
arbetat utifrån avtalet.

ÅTGÄRDER SLUTDATUM ANSVARIG

Lisa och Per-Eric träffar gruppen för
att informera om resonemangen i
kommunchefsgruppen

Lisa Andersson Lindberg

Bjuda in Anders H till nästa möte för
rapportering? Vad sa vi?

Lisa Andersson Lindberg

BESLUT
Per-Eric Magnusson och Lisa Andersson Lindberg uppdras träffa IT-strategigruppen för att
informera om kommunchefsgruppens ställningstagande.

Kommunchefsmöte:
27 april

Strategimöte för Umeåregionens kommunchefer, 12-12. Föreslaget datum18-19 maj.

ÅTGÄRDER SLUTDATUM ANSVARIG
Hur ställer sig Umeåregionens övriga
intressenter till att delfinanisera denna
utökning av kostnader?

BESLUT
Kommunchefsgruppen beslutar avslå ansökan om ökat driftbidrag för att täcka höjda
hyreskostnader för förhyrning av lokaler i ett mer centralt läge för Umeåregionens
gemensamma överförmyndarkontor.

14. Nästa möte

15. Övriga frågor

ÖFN Diös (3).docx

Kommunchefsgruppen beslutade att ansökan om höjt driftbidrag till följd av flytt till mer
centralt belägna lokaler avslås. Resonemangen utgick från underlag gällande
hyresökningar för verksamheten inom Överförmyndarkontoret, Umeåregionen.

ÅTGÄRDER SLUTDATUM ANSVARIG
Kommunicera beslut. 2016-03-17

15.1. ÖFUR lokal
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Mötet avslutades.

BESLUT
Kommunchefsgruppen beslutar avslå ansökan om ökat driftbidrag för att täcka höjda
hyreskostnader för förhyrning av lokaler i ett mer centralt läge för Umeåregionens
gemensamma överförmyndarkontor.

UK_Rapport_elevutvecklingochskolkapacitet_rapport-12.pdf

Under projektet "Kapacitetsutveckling" beställde projektledningen efter godkännande av
kommuncheferna en kartläggning av kapacitet i skolan.

Kartläggningen är färdigställd. Kommunchefsgruppen har tagit del av rapporten. Ingen
muntlig presentation av rapporten i kommunchefsgruppen görs.

15.2. Kapacitet i skolan

16. Mötets avslutande
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