
Kommunchefsmöte, Umeåregionen
Beslutande:
Håkan Wretling, Bjurholms kommun
Karin Ahnqvist, Robertsfors kommun
Jonas Jonsson, Umeå kommun
Karolina Johansson, Vännäs kommun
Magnus Haglund, Örnsköldsviks kommun, ordförande
Per-Eric Magnusson, Vindelns kommun, vice ordförande
Helén Sundström Hetta, Nordmalings kommun
--------------------------------------------------------------------------------

Lisa Andersson Lindberg, Umeåregionens kansli

Deltagare
Lisa Andersson Lindberg (Organisatör), Helen SundstromHetta, Magnus Haglund,
Håkan Wretling, Jonas Jonsson, Per-Eric Magnusson, Karin Ahnqvist, Karolina
Johansson

2017-06-08
08:30-12:00

Konferensrum Uniformen
(mitt emot Jonas rum)

KCmöte 2017-06-08 minnesanteckning

Se underpunkter.

Kommunchefsmötet 2017-06-08 ställdes in på grund av för många frånvarande. De ärenden som
behöver behandlas innan nästa möte 2017-08-17 hanteras skriftligt genom att färdigt "protokoll"
skickas ut.

Kommuncheferna godkänner besluten per mail till Lisa. Om beslutet inte godkänns av någon/flera
tar vi en telefonavstämning och noteringar görs i det här protokollet.

ÅTGÄRDER SLUTDATUM ANSVARIG
Se över innehållet på våra hemsidor

Vid Regionrådsmötet 2017-05-24 sades avtalet för Umeåregionens gemensamma
flyktingmottagning upp.

Ärendebeskrivning
Av de 960 000 kr som inbetalats för Umeåregionens gemensamma flyktingmottagning, exklusive
kostnader för samhällsorienteringen, kvarstår ca 530 000 kronor. Summan är preliminär eftersom
den upplupna lönekostnaden sedan flytten av verksamheten gått på ett annat konto i Umeå
kommun samt för att några planerade kostnader kommer in under juni månad. Justeringar kommer
att göras senast augusti 2017.

Medlen utgörs av så kallade ”schablonersättningsmedlen” och bör användas så som ersättningen
avser.

1. Om mötet

2. Hantering av kvarstående medel – Umeåregionens gemensamma
flyktingmottagning
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Alternativ
Det finns två alternativa lösningar för hantering av de återstående medlen:

Alt 1) Summan om ca 530 000 kr (schablonersättning för flyktingmottagning) tills vidare ligger kvar
samlad som utvecklingsmedel och används i linje med den planering som gruppen har uppdragits
att ta fram tillsammans med kansliet. Medlen flyttas till Umeåregionens kansli om det av praktiska
och tekniska skäl underlättar fortsatt hantering.

Alt 2) Summan om ca 530 000 kr fördelas enligt Umeåregionens fördelningsnyckel och återbetalas
till respektive kommun.

Rekommendation
Efter samråd med arbetsgruppens kontaktperson (Monica Jonsson), Umeå kommuns ansvarige för
Viva intro (Carina Lindberg) och KC-gruppens ordförande föreslås kommunchefsgruppen besluta
enligt alternativ 1 - att de återstående medlen ligger kvar samlat/flyttas till Umeåregionens kansli
och används i linje med den planering som gruppen har uppdragits att ta fram tillsammans med
kansliet. En plan och budget presenteras för kommunchefsgruppen under hösten 2017.

BESLUT
Kommunchefsgruppen beslutar att de återstående medlen om ca 530 000 kr
(schablonersättning för flyktingmottagning) tills vidare ligger kvar samlade som gemensamma
utvecklingsmedel att används i linje med den planering som gruppen har uppdragits att ta fram
tillsammans med kansliet.

Plan och budget för nyttjandet av medlen presenteras för kommunchefsgruppen hösten 2017.

Medlen flyttas till Umeåregionens kansli och "öronmärks" om det av praktiska och tekniska skäl
underlättar fortsatt samordnad hantering.

Omfördelning av kommunal medfinansiering i projekt.docx
Ärendebeskrivning
Nordmalings kommun har avböjt deltagande i projektet ”Arbetsmarknadskunskap i Umeåregionen”.
Detta innebär att fördelningen av den kommunala medfinansieringen måste göras om. Deltagande
kommuner är Bjurholm, Robertsfors, Umeå, Vindeln och Vännäs och pojektet leds av Västerbotten
handelskammare och
Den kommunala medfinansieringen är enligt projektansökan uppdelad i två delar. Kansliet står för
300 000kr/år alla tre år. De deltagande kommunerna står för sammanlagt 250 000 kr år 2017, 400
000 kr år 2018 och 400 000 kr år 2019 fördelade enligt Umeåregionens fördelningsnyckel.
Nordmalings kommuns andel är enligt projektbudgeten 16 111 kr år 2017, 25 778 kr år 2018 och
25 778 kr år 2019. Totalt 67 667 kr på tre år. Denna summa behöver fördelas om i och med
Nordmalings avslag.
Alternativ
Det finns två alternativa lösningar för ny fördelning av den kommunala medfinansieringen. Det
första alternativet är att summan tas ur gemensamma budgeten och det andra alternativet är att
summan fördelas mellan de deltagande kommunerna enl. Umeåregionens fördelningsnyckel.
Alt 1) Summan om 67 667 kr fördelas till kansliet. Deltagande kommuners andel kvarstår som
tidigare. Detta alternativ innebär att ett nytt medfinansieringsintyg måste tas fram och
undertecknas av ordförande i Umeåregionens regionråd.

3. Omfördelning av kommunal medfinansiering -
arbetsmarknadskunskap i Umeåregionen
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Ärendebeskrivning
Nordmalings kommun har avböjt deltagande i projektet ”Arbetsmarknadskunskap i Umeåregionen”.
Detta innebär att fördelningen av den kommunala medfinansieringen måste göras om. Deltagande
kommuner är Bjurholm, Robertsfors, Umeå, Vindeln och Vännäs och pojektet leds av Västerbotten
handelskammare. Örnsköldsvik har en egen verksamhet utifrån samma koncept och bidrar inte
med den egna kommunala medfinansieringen. Avsikten är dock att samarbete mellan öviks och
övriga deltagande kommuners arbete utifrån konceptet ska utvecklas under projektets gång.

Den kommunala medfinansieringen är enligt projektansökan uppdelad i två delar. Kansliet står för

300 000kr/år alla tre åren. De deltagande kommunerna står för sammanlagt 250 000 kr år 2017,
400 000 kr år 2018 och 400 000 kr år 2019 fördelade enligt Umeåregionens fördelningsnyckel.

Nordmalings kommuns andel är enligt projektbudgeten 16 111 kr år 2017, 25 778 kr år 2018 och
25 778 kr år 2019. Totalt 67 667 kr på tre år. Denna summa behöver fördelas om i och med
Nordmalings avslag.

Alternativ
Det finns två alternativa lösningar för ny fördelning av den kommunala medfinansieringen. Det
första alternativet är att summan tas ur gemensamma budgeten och det andra alternativet är att
summan fördelas mellan de deltagande kommunerna enl. Umeåregionens fördelningsnyckel.

Alt 1) Summan om 67 667 kr fördelas till kansliet. Deltagande kommuners andel kvarstår som
tidigare. Detta alternativ innebär att ett nytt medfinansieringsintyg måste tas fram och
undertecknas av ordförande i Umeåregionens regionråd. Se kostnadsfördelning i bilaga.

Alt 2) Summan om 67 667 kr fördelas mellan deltagande kommuner enligt Umeåregionens
fördelningsnyckel. Kansliets andel kvarstår som tidigare. Detta alternativ innebär att nya
medfinansieringsintyg måste tas fram och beslutas i respektive deltagande kommun.

Rekommendation

Vi (Magnus och Lisa) förordar att kommunchefsgruppen beslutar enligt alternativ 1, summan
fördelas om till kansliets gemensamma budget. Detta för att så snabbt som möjligt kunna ge
besked till Handelskammaren och Region Västerbotten.

BESLUT
Kommunchefsgruppen beslutar att Nordmalings andel om totalt 67 667 kr på tre år i projektet
”Arbetsmarknadskunskap i skolan” tas från Umeåregionens gemensamma budget. Deltagande
kommuners andel kvarstår som tidigare.

Umeåregionens kansli medfinansierar projektet "Arbetsmarknadskunskap i skolan" med 316
111 kr år 2017, 325 778 kr år 2018 och 325 778 kr år 2019.

Kansliet uppdras ta fram nytt medfinansieringsintyg

Underlag till förändrat avtal för handläggning av ensamkommande barn och unga juni 2017.docx

4. Förändrade avtal för handläggning av ensamkommande barn och
unga
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Ärendebeskrivning

Information från överförmyndarverksamheten

Regeringen har 9 mars 2017 fattat beslut om ett nytt ersättningssystem för mottagande av
ensamkommande barn och unga. Förordningsändringarna träder i kraft 1 juli 2017. Vi behöver
därför se över befintlig ersättningsmodell för samverkansavtal för kommunerna kring handläggning
av ensamkommande barn och unga.

Enligt samverkansavtal för gemensam överförmyndarnämnd § 11 ska kostnaderna för
handläggning gode män för ensamkommande barn hos Överförmyndarnämnden i Umeåregionen
fördelas enligt särskilt avtal på sådant sätt att var och en av de samverkande kommunerna svarar
för kostnaderna för de barn som är placerade i kommunen.

Nytt avtal är under utredning och kommer från överförmyndarenheten att kommuniceras till
kranskommunerna så snart detta är klart.

Under 2017 har inte debitering skett till kranskommunerna, detta ses över och kommer att
regleras i det nya avtalet. Beslut fattas av respektive kommunchef eller annan förordnad i
kranskommun.

Beslut om arvodesnivå till gode män för ensamkommande barn kommer att tas i
överförmyndarnämnden i Umeåregionen augusti 2017 vilket innebär att arvodesnivån för gode
män i Umeåregionen inte ändras innan dess.

Se antal mottagna EKB år 2015 tom 2017-05-01 i bifogad fil.

Åsa Pålsson Stråe
Chef Överförmyndarenheten i Umeåregionen

Konsumentvägledning avtal 2017-06-10.doc

Belopp har satts in i det förnyade avtalet. Avtal bifogas.

Beslut behöver fattas i berörda kommuner - Vindeln Nordmaling och Bjurholm kommuner.
Undertecknande föreslås ske vid första kommunchefsmötet efter sommaren.

ÅTGÄRDER SLUTDATUM ANSVARIG

Beslut om avtal för samordnad
konsumentrådgivning

2017-08-16 Helen SundstromHetta

Beslut om avtal för samordnad
konsumentrådgivning

2017-08-16 Håkan Wretling

Beslut om avtal för samordnad
konsumentrådgivning

2017-08-16 Per-Eric Magnusson

5. Samordnad konsumentrådgivning
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följ upp/påminn beslut inför
undertecknande

2017-08-10 Lisa Andersson Lindberg

Under våren 2017 har brottsofferjouren i Umeå gjort en förfrågan om att ingå Idéburet offentligt
partnerskapIOP samt äskat medel för samfinansiering av en koordinerande funktion. Vid
kommunchefsmötet 2017-05-10 gjordes en avstämning och kommunchefsgruppen önskade att
handlingar skickas igen till respektive kommun med de kompletteringar som gjorts efter det första
utskicket vid årsskiftet.

Nya handlingar har skickats från Brottsofferjouren till respektive kommun för beslut.

ÅTGÄRDER SLUTDATUM ANSVARIG
Meddela kommunsekreterare/
nämndssekreterare att nya
handlingar skickats till resp. kommun
och att beslut ska fattas i respektive
kommun.

2017-06-22 Lisa Andersson Lindberg

KCmöte juni to 2017-06-08 08:30-12:00

KCmöte aug 2017-08-17

8.30 - 12.00

Uniformen Umeå stadshus

6. Brottsofferjouren

7. Nästa möte
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