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Protokoll

Ordföranden förklarade mötet öppnat. Jonas Jonsson och Karolina Johansson var anmälda
frånvarande.

noteringar Strategidagar.docx, Årsplanering2016_KC_uppdat.doc

Kommunchefsgruppen gick kortfattat igenom noteringarna från strategidarna i maj 2016.

De frågor som rör kommunchefsgruppens årsplanering och struktur för samarbetet har
rapporterats vid regionrådsmötet 2016-06-16. I övrigt följer kommunchefsgruppens arbete den
årsplanering som beslutats och som låg till grund för diskussionerna vid strategidagarna.

BESLUT
Anteckningar från kommunchefsgruppens strategidagar 17-18 maj noteras och läggs till
handlingarna. Arbetet fortsätter enligt årsplaneringen.

RR_anteckningar_20160617.pdf

Mötesanteckningar från regionrådsmötet 2016-06-17 gicks igenom.

De ärenden som ska till regionrådsmötet 2016-09-09 återfinns i dagordningen för detta möte (kc
2016-09-01).

ekonomisk rapport kc 2016-09-01.pptx, ny rödgrön efter UKs justeringar.xlsx

Lisa Andersson Lindberg presenterade översiktligt det ekonomiska läget. Se bifogade filer.

Lisa berättade att Umeå kommun har ändrat arbetssätt vad gäller intern fakturering. Det nya
arbetssättet innebär att vissa kostnader som tidigare varit synliga i den gemensamma budgeten nu
mer är överflyttade till andra kostnadsställen och är därför inte synliga i Umeåregionens budget.

1. Mötets öppnande

2. Uppföljning från strategidagar

3. Uppföljning från Regionrådsmötet

4. Ekonomisk uppföljning
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En ny struktur för rapportering av ekonomiskt läge kommer därför att tas fram av kansliet
tillsammans med ekonomicontroller i Umeå.

Kontakta kansliet för detaljerad uppgifter ur ekonomisystemet.

Återstående aug 2016: 1 293,2
Personalkostnader sep-dec: -258
Drift, möten etc sep-dec -60
Extra KS-seminarium -250
---------------------------------------------------------
Summa disponibelt 725,2

Vidare informerade Lisa om att 554 000 kr (avrundat), enligt beslut KC 2016-01-21, har gått till
införandeprojektet av gemensamt personaladministrativt system. Medlen ska användas för det
planerade arbetet i införandeprojektet.

Umeåregionens kansli har begärt en uppföljning av hur medlen används. Kommunchefsgruppen
kommer att informeras om detta.

ÅTGÄRDER SLUTDATUM ANSVARIG
Ta fram ny struktur för rapportering
av ekonomi utifrån Umeå kommuns
nya arbetssätt

2016-09-22 Lisa Andersson Lindberg

samarbetsnivaer.pptx

Med utgångspunkt i syftet med samarbetet samt den inventering av existerande arbetsgrupper och
samarbeten som gjorts identifierade kommunchefsgruppen vid strategidagarna i maj 2016 tre olika
typer av samarbetsnivåer som alla fyller viktiga funktioner.

Ett utkast till struktur utifrån vad som sades vid gjorts och stäms av med kommunchefsgruppen vid
mötet.

Vad gäller KC årsplanering har vi följande insatser igång kopplade till "utveckla Umeåregionen som
EN arbetsmarknadsregion":

-Kompetensförsörjning
-Turismprojekt EFFEKT
-SVU gateway
-Näringsliv i samverkan (NIS)
-Landsbygdsutveckling (samarbetsgrupp kan komma att tillsättas under hösten)

Några justeringar utifrån den föreslagna strukturen och definitionerna gjordes.
- Begreppet "programgrupp" ändras till "projektgrupp"
- Deltagande i nätverksgrupper ska vara förankrat I övrigt görs inga justeringar utifrån det förslag
som lagts fram.

Lisa Andersson Lindberg uppdras justera strukturen för samarbetet utifrån synpunkter vid mötet
och därefter kontakta nuvarande kända projektgrupper, samarbetsgrupper och nätverk.

ÅTGÄRDER SLUTDATUM ANSVARIG

Justera samarbetsstrukturen 2017-01-13 Lisa Andersson Lindberg

Kontakta arbetsgrupper 2017-02-26 Lisa Andersson Lindberg

5. Samarbetsstruktur
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En samarbetsgrupp för
landsbygdsutveckling kan komma att
tillsätts efter det att URnära
föredragit i regionrådet.

Lisa Andersson Lindberg

BESLUT
Lisa Andersson Lindberg uppdras justera strukturen för samarbetet utifrån synpunkter vid mötet
och därefter kontakta nuvarande kända projektgrupper, samarbetsgrupper och nätverk.

Kommunchefsgruppen resonerade om läget avseende förfrågan om medfinansiering från URnära.
Det har gått ut en ny förfrågan efter det att regionrådet hade uppe frågan vid senaste
regionrådsmötet.

Det konstaterades också att ett öppet brev har gått till kommunerna från föreningen i augusti 2016.

För att få en samlad information från föreningen beslutade kommunchefsgruppen föreslå att UR-
nära bjuds in för att informera vid Regionrådsmötet.

ÅTGÄRDER SLUTDATUM ANSVARIG

Bered förfrågan om medfinansiering
URnära daterad 2016-06

En samarbetsgrupp för
landsbygdsutveckling kan komma att
tillsättas. Gruppen kan startas på eget
initiativ från verksamhet. Förankras i
den egna organisationen.

BESLUT
Kommunchefsgruppen beslutar föreslå regionrådet att URnära bjuds in till regionrådsmötet för
att ge information.

Flyktingmottagande i Umeåregionen 2015-16.pdf

Lisa fick klartecken för flytt av verksamhet. Kommunchefsgruppen ställer frågan till Umeå kommun
om att organisatoriskt placera verksamheten där den bäst passar.

• Avtalet ses över och justeras efter flytt av verksamheten
• Innan nytt avtal har tagits fram och beslutats bedrivs verksamheten så som tidigare

Ärendebeskrivning

Umeåregionens regionråd beslutade 2015-10-03:

Lisa A L uppdras att se över nuvarande verksamhet vid kansliet och föreslå åtgärder för att återgå
till den ursprungliga tanken där kansliet har ett samordnande och kooridinerande ansvar och där
verksamhet, projekt och aktiviteter sker i anslutning till berörd verksamhet i den ordinarie
kommunala strukturen.

6. Landsbygdsutveckling

7. Umeåregionens flyktingmottagning
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En av de verksamheter som fortfarande har sin organisatoriska hemvist under Umeåregionens
kansli är ”Umeåregionens gemensamma flyktingmottagning” (ink Samhällsorientering).

I enlighet med uppdrag från Regionrådet 2015-10-03 frågan om en möjlig framtida organisatorisk
hemvist för Umeåregionens flyktingmottagning setts över.

Det har också skett stora förändringar såväl lokalt som nationellt sedan verksamheten startades för
snart 10 år sedan. Det finns anledning att se över uppdrag och organisation också i relation till
dessa förändringar.

Nu står vi i ett läge där en förändring kan ske om respektive part så önskar. Respektive kommun
bör därför stämma av avtal och behov i respektive kommun i syfte att anpassa uppdraget efter
nuvarande förutsättningar och utvecklingsbehov i kommunerna.

• Hur ser behovet av utveckling ut i era kommuner inom området nyanlända och integration/
etablering?

• Hur ser behovet av koordinering och samarbete mellan kommunerna ut idag?
• Hur ser behovet av koordinering och samarbete med andra parter ut idag?

Bakgrund
Umeåregionens flyktingmottagning har varit igång i 10 år. Verksamheten är reglerad i avtal (se
bilaga) och organisationen är anpassad för att i huvudsak genom projekt och olika
utvecklingsinsatser åstadkomma ett ”likvärdigt mottagande” inom Umeåregionen som
arbetsmarknadsregion.

Sedan verksamheten startade har många och stora förändringar skett såväl på nationell nivå som
inom våra respektive organisationer. Inte minst har en rad förändringar skett det senaste året i form
av bland annat;

• kraftigt ökat antal flyktingar
• ny tvingande lag om mottagande
• nya anvisningsförfaranden för kommunernas mottagande
• tidsbegränsade uppehållstillstånd
• krav på egen försörjning vid familjeåterförening
• ökat tryck på bostadsmarknaden
• ändrade behov i kommunal verksamhet

Dessa händelser har tydliggjort behovet av att anpassa verksamheten inom Umeåregionens
gemensamma flyktingmottagning efter nu rådande behov, ändrad ansvarsfördelning och
lagstiftning.

Vidare har arbetsförmedlingen framfört ett önskemål om, och behov av, en ”umeåregional
ledningsgrupp för etablering på verksamhetsledningsnivå”. Behovet rör koordinering och
gemensamt arbete för effektivare etablering av nyanlända i Umeåregionen som
arbetsmarknadsregion.

Mot bakgrund av detta behövs en avstämning i kommunchefsgruppen kring Umeåregionens
gemensamma flyktingmottagning (ink samhällsorienteringen) vid kommunchefsmötet 2016-09-01.

Området kan införlivas i kommunchefsgruppens årsplanering under det prioriterade området
"integration och flyktingmottagning".

BESLUT
Kommunchefsgruppen ställer frågan till Umeå kommun om att organisatoriskt placera
verksamheten där den bäst passar inom Umeå kommun.

Avtalet ses över och justeras efter flytt av verksamheten. Innan nytt avtal har tagits fram och
beslutats bedrivs verksamheten så som tidigare.
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Kommunchefsgruppen uppdaterade läget gällande samordnad larmhantering. Ett arbete pågår för
att ansluta en första kommun till larmcentralen i Örnsköldsvik.

Ärendebeskrivning

Vid senaste regionrådsmötet informerades det kortfattat om status i arbetet för en samordnad
larmhantering. Arbetet leds från Örnsköldsviks kommuns KAC (Kommunens alarmeringscentral).

Kommunchefsgruppen samlar bilden och resonerar kring det fortsatta arbetet.

Kommunchefsgruppens årsplanering kan kompletteras med eventuella beslut som fattas vid mötet.

Delbetänkande SOU-2016_48.pdf

Angående delbetänkandet om Norrlandsregion (SOU 2016:48) kontaktar de kommuner som
önskar det varandra om det är av intresse om eventuella gemensamma svar.

Sista dag för svar är 6 okt 2016.

BESLUT
Angående delbetänkandet om Norrlandsregion (SOU 2016:48) kontaktar de kommuner som
önskar varandra för eventuell samordning. Sista dag för remissvar är 6 okt 2016.

Offert Umeå Regionen 17-18nov.pdf, priser KS-seminarium 17-18 november.xlsx, NY Offert Umeå
Regionen 17-18nov.pdf

Regionrådet beslutade vid senaste regionrådsmötet att ett extra kommunstyrelseseminarium på
temat bildande av storregion ska hållas hösten 2016.

Datum: 17 – 18 november
Tid: klockan 12 – 12 med middag och övernattning.
Huvudtalare: Håkan Brynielsson 17 november
Plats och lokal: Örnsköldsvik

Frågor som behöver besvaras vid kommunchefsmötet:
- Namn på tjänstepersoner som ska bistå i att sätta program och innehåll
- Antal platser totalt och hur ska platserna fördelas mellan kommunerna
- Ska tjänstepersoner bjudas in? Hur många och vilka?
- Kontaktperson från kommunchefsgruppen?
- Syfte och resultat

Kommunchefsgruppen beslutade enligt nedan.

ÅTGÄRDER SLUTDATUM ANSVARIG

Bjud in till planeringsträff 2016-09-28 Lisa Andersson Lindberg

Fixa moderator, lokal, resa mm 2016-09-28 Lisa Andersson Lindberg

8. Larm

9. Norrlandsregion - Remissvar

10. Norrlandsregion - Extra KS-sem
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Margit Håkansson som talare? 2016-09-28 Lisa Andersson Lindberg

BESLUT
Samtliga ordinarie KS-ledamöter bjuds in. Från tjänstemannaorganisationen gäller inbjudan
kommunchefer.

Kommunchefsgruppen beslutar att KS-seminariet ska vara i Örnsköldsviks kommun. Resa
Umeå-övik-Umeå samordnas av Umeåregionens kansli. Annat resesätt samt transport mellan
Umeå och hemkommunen bekostas av respektive kommun.

Resa Umeå-Övik-Umeå samordnas och bekostas av Umeåregionens kansli. Annat resesätt
samt transport mellan Umeå och hemkommunen bekostas av respektive kommun.

Kostnader utöver kost, logi, konferenskostnader och resa umeå-övik-umeå bekostas av
respektive kommun.

Karin Ahnqvist utsågs från kommunchefsgruppen att delta vid planeringen tillsammans med
Johan Gammelgård och Vanja Östman.

Avfallshantering.docx, Avfallsinsamling för Umeåregionens kommuner.docx

Vid senaste regionrådsmötet närvarade Inger Olofsson, renhållningschef i Vännäs, för att
informera om att nuvarande gemensamma avtal för avfallshantering behöver lyftas i respektive
kommun.

Nuvarande avtal kan förlängas med två år om ingen politisk vilja finns att införa utsortering av
matavfall.

Om de politiska ledningarna däremot ställer sig positiva till utsortering och vill ta beslut i respektive
kommun under hösten så blir förlängningen av avtalet troligen uppdelad.

Kommunchefsgruppen kostaterade att kostnadsberäkningar behöver göras och utgöra underlag i
respektive kommun som berörs.

Föredragningen vid regionrådsmötet blir ren information.

ÅTGÄRDER SLUTDATUM ANSVARIG

Vännäs - Frågan om avfallshantering
har lyfts. Hur går resonemangen?

2016-09-27 Karolina Johansson

Bjurholm - Frågan om avfallshantering
har lyfts. Hur går resonemangen?

2016-09-27 Håkan Wretling

Nordmaling - Frågan om
avfallshantering har lyfts. Hur går
resonemangen?

2016-09-27 Helen SundstromHetta

Umeå och Vindeln har gemensamt
bolag. Hur går resonemangen?

2016-09-27 Per-Eric Magnusson

Robertsfors - Frågan om
avfallshantering har lyfts. Hur går
resonemangen?

2016-09-27 Karin Ahnqvist

11. Avfallshantering
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Umeå och Vindeln har gemensamt
bolag. Hur går resonemangen?

2016-09-27 Jonas Jonsson

Föredragande: Per-Erik Magnusson

En avstämning av ersättningsnivåer till överförmyndarverksamheten i Umeåregionen önskas.
Kommunchefsgruppen beslutade att bjuda in Anita Wiren Konstantis för en genomgång av
ekonomin avseende EKB.

ÅTGÄRDER SLUTDATUM ANSVARIG
Anita W bjuds in till KCmöte hösten
2016 ang ersättningsnivåer/arvoden
EKB

2016-10-01 Lisa Andersson Lindberg

BESLUT
Anita W bjuds in till KCmöte hösten 2016 för dialog och information angående
ersättningsnivåer, EKB.

Avtackning sker i samband med nästa KC-möte den 28/9, om Hans-Åke har möjlighet att vara med
då.

ÅTGÄRDER SLUTDATUM ANSVARIG
Bjud in Hans-Åke Donnersvärd för
avtackningsmiddag i samband med
nästa KC-möte

2016-09-09 Lisa Andersson Lindberg

BESLUT
Avtackning sker i samband med nästa KC-möte den 28/9, om Hans-Åke har möjlighet att vara
med då.

tider första ringning 31 aug rensad lista.xlsx

Lisa Andersson Lindberg uppdrogs skicka ut föreslagna mötestider för Regionrådets möten 2017.
Kommunchefsgruppen sätter mötestider efter fastslagna mötesdatum för Regionrådet.

ÅTGÄRDER SLUTDATUM ANSVARIG

Föreslå mötestider RR 2016-09-02 Lisa Andersson Lindberg

Ta fram förslag till KC-tider efter
RRmötet

2016-09-20 Lisa Andersson Lindberg

BESLUT
Regionrådet sätter sina tider först. Kommunchefsgruppen anpassar sin möteskalender efter
beslutade tider för RR. Ett förslag till tider skickas med handlingarna inför kommande
regionrådsmöte.

12. Överförmyndarverksamhet

13. Avtackning

14. Mötestider 2017
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Inga övriga frågor lyftes.

15. Övriga frågor

16. Nästa möte

17. Mötets avslutande
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