Bjurholm
Nordmaling
Robertsfors
Umeå
Vindeln
Vännäs
Örnsköldsvik

ANTECKNINGAR

Kommunchefsgrupp
Dag

2014-06-11

Tid

Kl. 08.30-12.00

Plats

Umeå Folkets Hus, rum: Gere

Beslutande

Maria Bahlenberg, Bjurholms kommun
Håkan Wretling, Bjurholms kommun
Kurt-Allan Egelby, Nordmalings kommun
Johan Gammelgård, Umeå kommun, ordförande
Mats Karlsson, Vindelns kommun
Karolina Johansson, Vännäs kommun
Bengt Westin, Örnsköldsviks kommun
Magnus Haglund, Örnsköldsviks kommun

Övriga deltagande Jan Olofsson, Pejena AB
Håkan Ahlman, Vindelns kommun
Håkan Sundberg, AdviceU AB
Henrik Melander, AdviceU AB
Susanne Brändström, personalchefsgrupp
Ann-Christin Fjellman, personalchefsgrupp
Birgitta Forsberg, personalchefsgrupp
Stefan Larsson, personalchefsgrupp
Emma Ödling, Be Green Umeå
Erik Sedig, Umeåregionens kansli, sekreterare
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1. Mötets öppnande
Ordförande förklarar mötet öppnat
2. Föregående protokoll
Bilaga:

KC 140326 anteckningar
RR 140517 anteckningar

Beslut
Kansliet får i uppdrag att bereda ärendena Marknadsföring av Umeåregionen och
Förstudie av telefonilösningar gällande växel och larm för behandling vid mötet
2014-08-20. I övrigt noteras anteckningarna.
Ärendebeskrivning
Anteckningarna från Regionrådets och kommunchefsgruppens senaste möten gås igenom.
Särskilt kommenteras ärendena Marknadsföring av Umeåregionen och Förstudie av
telefonilösningar gällande växel och larm från kommunchefsmötet 2014-03-26.
3. Nytt avtal för Umeåregionens flyktingmottagning
Föredragande:
Bilaga:

Erik Sedig
Avtal om flyktingmottagning, Bilaga till avtal om budget utifrån statlig
ersättning och Bilaga till avtal om kostnadsfördelning

Beslut
Kansliet får i uppdrag att vid mötet 2014-08-20 redovisa alternativa förslag på
fördelning av kostnaderna för Umeåregionens flyktingmottagning fr.o.m. 2015-01-01.
Ärendebeskrivning
Umeåregionens kommuner, förutom Örnsköldsvik, samverkar kring
flyktingmottagandet. Varje kommun har sin egen flyktingmottagning och SFIundervisning, men genom samverkan skapas en likvärdig mottagning i hela
Umeåregionen. Inom det gemensamma arbetet erbjuds också samhällsorientering (SO) en introduktion till det svenska samhället - till alla kommuners nyanlända flyktingar.
Något kommunerna enligt lag är skyldiga att erbjuda, på modersmål, minst 60 h. Den
regionala flyktingmottagningen omfattar 1,0 tjänst som utvecklingsledare och 1,0 tjänst
som samhälls-/arbetslivs-konsulent plus eventuell projektanställd personal. Vid
ingången av 2013 tecknades ett förlängt och reviderat samverkansavtal tom 2014-12-31.
om fortsatt regional flyktingmottagning Avtalet ska följas upp senast 2014-06-30.
Två större förändringar har skett sedan det senaste avtalet tecknades. För det första är
målgruppen för SO sedan maj 2013 utökad till att även gälla anhöriginvandrare.
Regionrådet beslutade 2013-05-25 att kommunernas utökade ansvar för
samhällsorientering ska utföras av den gemensamma flyktingmottagningen samt att
under 2013 särredovisar flyktingmottagningen de kostnader som uppstår för det utökade
ansvaret för att dessa ska kunna tas hänsyn till i budget 2014. Den utökade målgruppen
har av olika skäl ännu inte erbjudits SO. Förberedelser i form av anskaffning av ett
videokonferenssystem har skett och pågår fortfarande i form av utveckling av ett nytt
verksamhetssystem. Kommunernas skyldighet att erbjuda SO sträcker sig tre år i tid
efter det att den nyanlände folkbokförts i kommunen.
En andra större förändring är att staten fr.o.m. 2014 har infört ett nytt och mer
prestationsbaserat ersättningssystem, bl.a. innebärande att grundersättningen per
mottagande kommun är halverad från 440 tkr till 220 tkr. Eftersom kommunernas
finansiering av Umeåregionens gemensamma flyktingmottagning delvis har varit
baserad på en andel (15 %) av den statliga grundersättningen har de regionala intäkterna
minskat med 198 tkr, motsvarande nästan 12 % av budgeten.
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4. Budgetuppföljning
Föredragande:
Bilaga:

Erik Sedig
---

Förslag till beslut
Den ekonomoniska informationen per 2014-05-31 noteras.
Ärendebeskrivning
Per 2014-05-31 redovisar kansliet ett överskott på 299 700 kr och flyktingkontoret ett
underskott på 34 800 kr.
5. Information om Projekt för IT-samverkan
Föredragande:
Bilaga:

Bengt Westin, Jan Olofsson och Erik Sedig
Förslag till IT-samverkansavtal, version 0.65
Sammanställning av inventering av IT-system

Beslut
Ärendebeskrivning
Med anledning av olika pilotprojekt för IT-samverkan inom Umeåregionen beslutar
kommuncheferna 2013-01-23 att man ser positivt på en samordning av kommunernas
IT-baserade verksamhetssystem. Vid mötet 2013-05-15 besklutas om ett gemensamt
projekt för IT-samverkan och finansiera det med 300 000 kr av Umeåregionens
utvecklingsmedel. Projekttiden är ett år fr.o.m. mitten på maj 2013. Regionrådet
informeras om projektet 2013-05-26.
Projektets styrgrupp lämnar i mars 2014 i skrivelse IT-samverkan. Hur går vi vidare?
förslag på åtgärder för att utveckla arbetet med IT-relaterad samverkan i Umeåregionen.
Vid kommunchefsgruppens möte 2014-03-26 beslutas att styrgruppen för Projektet för
IT-samverkan får i uppdrag att ta fram ett förslag till avtal för IT-samverkan mellan
Umeåregionens kommuner, att Umeåregionen skjuter till medel för en gemensam
funktion för att driva på arbetet med IT-relaterad samverkan och strategisk utveckling.
Funktionen bemannas med resurser från kommunerna, eventuellt kompletterat med
externa resurser samt att kansliet får i uppdrag att bereda frågan om juridiska former för
IT-relaterad samverkan och återkomma till kommunchefsgruppen med förslag på detta
för bl.a. Umeåregionens gemensamma telefonilösning och e-tjänsteportal.
I samband med att Regionrådet 2014-05-17 informeras om ärendets utveckling beslutas
att styrgruppen för projekt IT-samverkan får i uppdrag att ta fram ett underlag för
information och diskussion i kommunernas kommunstyrelser under hösten 2014.
Vid kommunchefsmötet 2014-06-11 redovisas förslag till avtal för IT-samverkan för
Umeåregionen, resultatet hitintills av kartläggningen av IT-system samt information om
gemensam nämnd som juridisk form för IT-relaterad samverkan mellan kommunerna.
6. Verksamhetsstöd för ekonomi
Föredragande:
Bilaga:

Håkan Ahlman, ekonomichef Vindelns kommun

Beslut
Kommunernas ekonomichefer får i uppdrag att tillsammans ta fram underlag för
upphandling av gemensamt IT-system för verksamhetsstöd för ekonomi.
Ärendebeskrivning
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Samverkan kring verksamhetssystem för kommunernas ekonomiadministration och
möjligheten med en gemensam upphandling av nytt analyssystem har diskuterats en tid
bland ekonomichefer och i några kommuners (Nordmaling, Robertsfors och Vindeln)
ledningsgrupper. Region Västerbotten anordnade ett seminarium den 2014-05-15 med
sju leverantörer som visade sina verksamhetssystem. Sju kommuner från hela
Västerbottens län deltog. Verksamhetsstöden bedöms ge bättre möjlighet till förbättrat
arbetssätt med Budget & Prognos, Rapportering & Analys och Strategisk målstyrning
samt att med en gemensam projektering och ett gemensamt införande av nytt
verksamhetsstöd borde förbättrade arbetssätt och minskad sårbarhet kunna uppnås.
7. Upphandling av gemensamt lönesystem
Föredragande:

Representanter från personalchefsarbetsgruppen
Håkan Sundberg, AdviceU AB

Bilaga:

Beslut
Informationen noteras.
Ärendebeskrivning
För att ytterligare utveckla samarbetet inom Umeåregionen har Regionrådet diskuterat
att det kan införas gemensamma nämnder för verksamheter för vilket det är lämpligt.
Under 2013 beslutar Umeå kommun och Vindelns kommun att from 2014-01-01 skapa
en gemensam nämnd för drift och hantering av personaladministrativa system. Övriga
kommuner inom Umeåregionen kan ansluta sig till den gemensamma nämnden.
Personalchefsarbetsgruppen har till kommuncheferna aktualiserat att regionens alla
kommuner har behov av att upphandla nytt lönesystem. Kommunchefsgruppen ger
2013-11-06 upphandlingsbyrån vid Umeå kommun i uppdrag att för alla kommuners
räkning genomföra en upphandling av nytt personaladministrativt system samt att
Umeåregionens personalchefsgrupp får i uppdrag att för upphandlingsprocessen av nytt
lönesystem fungera som styrgrupp. Vid möte 2014-03-26 får kommunchefsgruppen mer
information i ärendet, bl.a. om behovet av gemensam nämnd om det planeras gemensam
drift av nytt PA-system.
Under våren har en gemensam förstudie om gemensamt lönesystem genomförts i
berörda kommuner (ej Umeå och Vindeln). Vid kommunchefsmötet 2014-06-11 deltar
representanter från personalchefgruppen tillsammans med konsluter från AdviceU med
en presentation av nulägesanalysen kring kommunernas löneadministration och förslag
på upphandling av konsult för gemensam upphandling av nytt HR-/lönesystem.
8. Kommunchefsgruppens verksamhetsplan 2014 - avstämning
Föredragande:
Bilaga:

Erik Sedig
Verksamhetsplan KC 2014

Beslut
Kansliet får i uppdrag att utifrån aktivitetsplanen 2014 till mötet i augusti bereda
punkterna om ny kommunikationsarbetsgrupp, marknadsföring och vindkraft.
I övrigt noteras diskussionen.
Ärendebeskrivning
Kommunchefernas verksamhetsplan 2014 fastställdes av Regionrådet 2013-12-19. Vid
kommunchefsmöte 2014-06-11 görs en avstämning av verksamhetsplanen.
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9. Arbetsgruppernas verksamhetsplaner 2014 - avstämning
Föredragande:
Bilaga:

Erik Sedig

Beslut
Ärendet utgår p.g.a. av tidsbrist på mötet.
Ärendebeskrivning
Kommunchefsgruppen fastställer vid sitt möte 2013-12-12 arbetsgruppernas
verksamhetsplaner för 2014. Vid mötet 2014-06-11 görs en avstämning av
arbetsgruppernas arbete och diskuteras aktuella frågor.
10. Studieresa 2014 - utvärdering
Föredragande:
Bilaga:

Erik Sedig

Beslut
Diskussionen noteras.
Ärendebeskrivning
Regionrådet beslöt 2013-12-19 att genomföra en studieresa 15-18 maj 2014 på temat
kulturdriven tillväxt till Marseille Provence, Europas kulturhuvudstad 2013.
Regionrådets studieresor ska ha ett tydligt syfte av att lära av goda exempel inom
aktuella ämnen från andra städer/kommuner och regioner samt bidra till utvecklingen av
Regionrådets interna arbete.
Vid möte 2014-06-11 summeras Regionrådets studieresa 2014.
11. Kommunstyrelseseminarium 2014
Föredragande:
Bilaga:

Erik Sedig

Beslut
Temat för kommunstyrelseseminariet 2014 är kulturdriven tillväxt.
Kansliet får i uppdrag att till mötet 2014-08-20 ta fram ett förslag på innehåll och
upplägg av kommunstyrelseseminariet 2014.
Ärendebeskrivning
I samband med att Regionrådet fastställde mötesplanen för 2014 beslutades att hålla det
årliga kommunstyrelseseminariet 28 november 2014. Kommunchefsgruppen behöver
besluta om tema och innehåll för seminariet.
Kansliet har tidigare fört fram idén att seminariet kan ha kulturdriven tillväxt som tema,
med anknytning till Umeå som kulturhuvudstad 2014. Regionrådets studieresa 2014
genomfördes på det temat och rådet informerades vid sitt möte 2014-02-28 om Umeå
kommuns arbete med att följa upp effekterna av kulturhuvudstadsåret.
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12. Inbjudan till länsgemensam uppföljning av RUS
Föredragande:
Bilaga:

Erik Sedig

Beslut
Kommunchefsgruppens ser positivt på att utveckla en länsgemensam uppföljning av den
Regionala Utvecklingsstrategin.
Kommunchefsgruppen föreslår att de tjänstepersoner som ingick i de arbetsgrupper som
var verksamma under framtagandet av RUS ingår i de fokusgrupper som föreslås skapas
för att arbeta med utvärdeingen.
Ärendebeskrivning
Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) 2014-2020 för Västerbottens län fastställdes
av Region Västerbottens fullmäktige i november 2013. I framtagandet av dokumentet
deltog Umeåregionen med representanter i de olika arbetsgrupper som formats för
ändamålet samt yttrade sig samordnat i samband med de två remissomgångarna.
Region Västerbotten har ambitionen att utveckla sitt arbete med att följa upp och
utvärdera insatser som syftar till att uppfylla RUS. En inbjudan har kommit till
Umeåregionen om deltagande i en utvecklad form av länsgemensam uppföljning.
13. Information om Projekt Be Green
Föredragande:
Mer info:

Emma Ödling, projektledare, Be Green Umeå
www.begreenumea.se och www.greencit.se

Beslut
Informationen noteras.
Ärendebeskrivning
Frågan om projektet Be Green Umeå behandlades av kommunchefsgrupp och Regionråd
under 2010. Projektet är en vidareutveckling av de tidigare Umeåregionala satsningarna
Hållbart resande i Umeåregionen och Green Umea/Umeå. Mer miljö. Projektägare är
Umeå kommun. EU-kommissionen har beviljat pengar till projektet genom
miljöprogrammet "LIFE+" Totalt är budgeten på ca 2,6 miljoner euro, fördelade över
projektperioden 1 oktober 2010-31 mars 2015.
Projektets syfte är att främja hållbart boende och resande i Umeåregionen och utveckla
en organisation som stöd i det arbetet. Ett flertal både nya, innovativa metoder och
tekniker samt beprövade metoder i nya miljöer för att främja hållbart resande och
boende kommer inom projektet att prövas och utvärderas för lämpliga målgrupper.
Projektet har tre övergripande mål:
 Förbättra tillgänglighet och mobilitet och möjliggöra en hållbar regionförstoring i
Umeåregionen
 Skapa attraktiva och hållbara boendemiljöer med speciell fokus på energi- och
resurshushållning.
 Dessutom finns tydliga mål i projektet att öka hälso-, integrations- och
jämställdhetsfrämjande verksamheter samt att minska miljöpåverkan i det
regionala transportsystemet.
Vid mötet 2014-06-11 informerar projektledare Emma Ödling om projektets utveckling.
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14. Övriga frågor
 Avstämning av beslut i kommunerna om gemensam överförmyndarnämnd
Umeå, har passerat KSAU (KF i aug.), Vindeln, dito, Bjurholm, kommer upp efter
sommaren, Nordmaling, KF 27 juni, Vännäs, KSAU 17 juni, Robertsfors, KF
18 juni.


Polisens närvaro i kranskommunerna
Mats Karlsson aviserar en fråga om polisens närvaro i kranskommunerna.
Av tidsskäl skjuts frågan på till nästa möte.



Fastighetskartor
Vindelns kommun har rest fråga om kommunernas tillgång till och ajourhållning
av fastighetskartor. Kansliet undersöker frågan och tar vid behov med den till
kommande KC-möte.



MR-dagarna i Umeå
Förfrågan om att Umeåregionen täcker kostnaden för kommunernas deltagande i
konferensen MR-dagarna i nov 2014 på liknande sätt som skedde i samband med
Ministerrådskonferensen i sep 2013. Då stod kansliet står för konferensavgiften
för en person från regionrådet/kommunchefsgruppen per kommun. Beslut vid
nästa möte.

15. Nästa möte
20 augusti 2014, kl. 08.30 – 12.00, i Umeå
8 oktober 2014, kl. 8.30 – 16.00 i Örnsköldsvik.
16. Mötets avslutande
Ordförande förklarar mötet avslutat

