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
Johan Tegnhed, Nordmalings kommun
--------------------------------------------------------------------------------

2017-08-17
08:30-12:00
Uniformen, Umeå stadshus

Lisa Andersson Lindberg, Umeåregionens kansli
Deltagare
Lisa Andersson Lindberg (Organisatör), Magnus Haglund, Håkan Wretling, Jonas
Jonsson, Per-Eric Magnusson, Karin Ahnqvist, Karolina Johansson, Johan Tegnhed

Protokoll
1.

Mötet öppnas
Mötet öppnades av Magnus Haglund.

2.

Föregående möten
Flyktingmottagande i Umeåregionen 2015-16_komprimerad.pdf, Protokoll Kommunchefsmöte,
Umeåregionen 2017-06-08.pdf, RR_anteckningar_2017-05-24.docx
Föregående möte 2017-06-08 ställdes in men några ärenden hanterades per mail. De
beslutsformuleringar som föreslogs godkändes av samtliga. Anteckningarna återfinns i bilaga.
Kommunchefsgruppen resonerade kring samordning av samhällsorienteringen. Idag har
samhällsorienteringen för samtliga kommuner, utom Örnsköldsvik, sitt säte i Umeå och bedrivs
enligt det avtal som tecknades i februari 2015. Avtalet har sagts upp (beslut vid Regionrådsmöte
2017-05-24) men gäller tills vidare när det gäller samhällsorienteringen.
Lisa informerade kort om att Monica Jonsson, flyktingsamordnare i Bjurholm, är sammankallande i
samarbetsgruppen för flyktingmottagning. Ansvariga i Umeå har meddelat att ett arbete pågår för
att utveckla samhällsorienteringen för Umeåregionen men någon mer precis information fanns inte
att redovisa.
Kommunchefsgruppen resonerade kring vad som skiljer i upplägg, organisering, omfattning och
utförande mellan samhällsorienteringen i Örnsköldsvik och nuvarande samhällsorientering i Umeå/
Umeåregionen. Det konstaterades att det finns ett värde av att i möjligaste mån även
fortsättningsvis hålla samman samhällsorienteringen inom Umeåregionen.
Lisa uppdrogs ta fram beskrivningar av verksamheterna i Örnsköldsvik och nuvarande
samhällsorientering inom Umeåregionen, samt att ge en sammanfattning av vad som skiljer dessa
åt.
Vidare lyftes ett önskemål om att gruppen för flyktingmottagning ser över vilka möjligheter som
finns när det gäller kvalitetsmätning av flyktingmottagningsverksamheterna. Genom likvärdig
kvalitetsgranskning skulle det bland annat finnas en möjlighet att göra jämförelser mellan
kommunerna
Lisa tar med sig resonemangen och önskemålen till flyktingmottagningsgruppen.
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ÅTGÄRDER

SLUTDATUM

ANSVARIG

ta fram beskrivningar av nuvarande
samhällsorientering i Örnsköldsvik
och nuvarande samhällsorientering
inom Umeåregionen, samt att ge en
sammanfattning av vad som skiljer
dessa åt

2017-10-12

Lisa Andersson Lindberg

Gruppen för flyktingmottagning ska
se över vilka möjligheter som finns
när det gäller kvalitetsmätning av
flyktingmottagningsverksamheterna.
Jämförelser mellan kommunerna av
kvalitet i mottagandet är önskvärt.
Redovisas till kommunchefsgruppen.

2017-10-12

Lisa Andersson Lindberg

BESLUT
Gruppen för flyktingmottagning uppdras ser över vilka möjligheter som finns när det gäller
kvalitetsmätning av flyktingmottagnings-verksamheterna. Jämförelser mellan kommunerna av
kvalitet i mottagandet är önskvärt.

3.

Överförm - förändrade avtal för handläggning av
ensamkommande barn och unga
Underlag till förändrat avtal för handläggning av ensamkommande barn och unga - NÄMND.docx
Åsa Pålsson Stråe, chef för överförmyndarverksamheten, närvarade för att kortfattat presentera
nuläge samt bakgrund och förslag till tillägg till nuvarande avtal. Tillägget till avtalet krävs för att
kunna göra de debiteringar som inte gjorts under 2017. Under hösten 2017 kommer ett nytt mer
långsiktigt avtal utifrån de nya förutsättningarna att tas fram och förankras i kommunerna.
Kommunchefsgruppen beslutade att tillägget till avtalet undertecknas i samband med
regionrådsmötet 2017-08-30. Se bilaga.
ÅTGÄRDER

SLUTDATUM

ANSVARIG

Skicka ut kopia på tillägg till avtal per
mail till respektive kommun
(kommunchef + +
kommunsekreterare) för förankring i
resp. kommun.

2017-08-23

Lisa Andersson Lindberg

Förbered för att vid regionrådsmötet
2017-08-30 underteckna nytt tillägg
till bef. avtal för handläggning av
ensamkommande barn och unga. Se
bilaga.

2017-08-28

Johan Tegnhed

Förbered för att vid regionrådsmötet
2017-08-30 underteckna nytt tillägg
till bef. avtal för handläggning av
ensamkommande barn och unga. Se
bilaga.

2017-08-28

Karin Ahnqvist
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Förbered för att vid regionrådsmötet
2017-08-30 underteckna nytt tillägg
till bef. avtal för handläggning av
ensamkommande barn och unga. Se
bilaga.

2017-08-28

Karolina Johansson

Förbered för att vid regionrådsmötet
2017-08-30 underteckna nytt tillägg
till bef. avtal för handläggning av
ensamkommande barn och unga. Se
bilaga.

2017-08-28

Per-Eric Magnusson

Förbered för att vid regionrådsmötet
2017-08-30 underteckna nytt tillägg
till bef. avtal för handläggning av
ensamkommande barn och unga. Se
bilaga.

2017-08-28

Håkan Wretling

Lämna blanka rader för underskrift
att fylla i för hand.

2017-08-22

Lisa Andersson Lindberg

BESLUT
Kommunchefsgruppen beslutade föreslå att tillägg till avtal för handläggning av
ensamkommande barn och unga undertecknas i samband med regionrådsmöte 2017-08-30.

4.

PA-systemet - status
Status från projektledningen 20170707v1.docx, Information införande personal- och lönesystem
Umeåregionen 20170706v1.docx
Kommunchefsgruppen resonerade om läget i införandet av nytt PA-system. Det konstaterades att
avtalet gäller och förväntningarna är att Visma levererar enligt avtalet. Detta innebär att Visma står
för huvudprojektledning och därmed bär ansvaret för att leverera tydligt och trovärdigt underlag för
beslut om driftstart för etapp 2 (Örnsköldsviks kommun och bolag) och etapp 3 (Bjurholm,
Nordmaling, Robertsfors och Vännäs).
Vid styrgruppsmöte med Visma 2017-08-23 förväntar sig kommuncheferna få svar på frågan:
- Klarar Visma sitt åtagande enligt plan och upphandlat avtal?
Kommunchefsgruppen slöt sig till:
• att Visma förväntas leverera tydligt underlag för beslut om ev justerad plan för driftstart
• att kommunernas ståndpunkt är att kommunerna upphandlat ”nyckelfärdigt” verktyg
• att kommunernas ståndpunkt är att Visma står för huvudprojektledning
Jonas Jonsson meddelade att Birgitta Forsberg kommer att ge honom en statusuppdatering efter
styrgruppsmötet.
Kommunchefsgruppen hålls löpande uppdaterad om läget.

5.

KC gruppens resa till sthlm 18 - 19 okt
Prel upplägg enl kcmöte 20170830.docx
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Kommuncheferna resonerade om upplägg och möjligt innehåll för den planerade resan till
Stockholm i samband med kommundirektörföreningens höstkonferens.
Önskemålen och inspelen som framkom under mötet har sammanfattats och bifogas
anteckningarna. Se bilaga. Kommuncheferna beslutade också skicka förslag på inspel till Lisa A L
så snart som möjligt.
Kommuncheferna beslutade att resan bokas individuellt av respektive kommunchef.
Lisa A L uppdras boka boende på hotell Clarion Sign.
ÅTGÄRDER

SLUTDATUM

ANSVARIG

boka boende på hotell Clarion Sign
18-19 oktober

2017-08-18

Lisa Andersson Lindberg

Boka resa till Stockholm 18-20
oktober. Skicka förslag på innehåll till
den 18e oktober till Lisa.

2017-08-30

Håkan Wretling

Boka resa till Stockholm 18-20
oktober. Skicka förslag på innehåll till
den 18e oktober till Lisa.

2017-08-30

Johan Tegnhed

Boka resa till Stockholm 18-20
oktober. Skicka förslag på innehåll till
den 18e oktober till Lisa.

2017-08-30

Jonas Jonsson

Boka resa till Stockholm 18-20
oktober. Skicka förslag på innehåll till
den 18e oktober till Lisa.

2017-08-30

Karin Ahnqvist

Boka resa till Stockholm 18-20
oktober. Skicka förslag på innehåll till
den 18e oktober till Lisa.

2017-08-30

Karolina Johansson

Boka resa till Stockholm 18-20
oktober. Skicka förslag på innehåll till
den 18e oktober till Lisa.

2017-08-30

Magnus Haglund

Boka resa till Stockholm 18-20
oktober. Skicka förslag på innehåll till
den 18e oktober till Lisa.

2017-08-30

Per-Eric Magnusson

Påminn om att skicka förslag till Lisa
på inspel vid träff i sthlm 18 oktober

Lisa Andersson Lindberg

BESLUT
Respektive kommunchef bokar sin egen resa till kommunchefsgruppens träff i sthlm 18-19
oktober. Lisa uppdras boka hotellrum på Clarion Sign.

6.

Inför regionrådsmötet 2017-08-30
Kommunchefsgruppen gick igenom möjliga ärenden till kommande regionrådsmöte. Se
underpunkter.
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Kommande regionrådsmöte sammanfaller med SKLs regionala konferens ”Vi vässar välfärden”.
Regionrådet beslutade vid föregående regionrådsmöte att mötet 2017-08-30 kortas ner och läggs i
direkt anslutning till SKLs konferens.
Regionrådsmöte
Datum: 2017-08-30
Tid: kl 08.00-09.20 ca
Plats: Umeå folkets hus
Regional konferens om framtidens utmaningar (Umeå)
SKL välkomnar dig som är ledande politiker eller tjänsteman i kommun, landsting eller region till en
konferens om hur vi vässar välfärden, där vi bjuder på spännande talare, där nya trender och
utveckling presenteras och där du får möjlighet att diskutera lösningar och utmaningar tillsammans
med kollegor i regionen.
Tid: 30 augusti 2017 9.30 - 16.00
Plats: Umeå Folkets hus
Ort: Umeå
Anmälan: https://www.delegia.com/app/attendee/default.asp?ProjectId=10064&PageId=59402

6.1.

Mötestider 2018
Det konstaterades att det är för tidigt att ta fram förslag till mötestider redan till
regionrådets möte 2017-08-30.
Förslag till mötestider lyfts på KCmöte 2017-10-19 med ambitionen att fastslå mötestiderna
vid Regionrådsmötet 2017-11-29.
BESLUT
Utgår. Förslag till mötestider lyfts på KCmöte 2017-10-19 med ambitionen att fastslå
mötestiderna vid Regionrådsmötet 2017-11-29.

6.2.

Brottsofferjouren
En förfrågan om att lyfta frågan om medfinansiering av brottsofferjourens verksamhet vid
regionrådsmötet 2017-08-30 har inkommit från Umeå.
Kommunchefsgruppen konstaterade att detta inte är en fråga för regionrådet eftersom
frågan ligger på andra nämner än kommunstyrelsen i respektive kommun. Om frågan ska
lyftas till kommunstyrelsenivå bör detta ske från politiskt håll i den enskilda kommunen.
Lisa A L uppdrogs bolla tillbaka frågan.
BESLUT
Utgår. Frågan om viljeinriktning angående medfinansiering av brottsofferjourens
verksamhet vid regionrådets möte förslås inte lyftas vid regionrådets möte.

6.3.

PA-systemet
Lisa A L uppdrogs bjuda in Birgitta Forsberg att ge en statusrapport beträffande införandet
av PA-system vid regionrådets möte 2017-08-30.
ÅTGÄRDER

SLUTDATUM

ANSVARIG
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Bjud in Birgitta Forsberg att ge
en statusrapport beträffande
införandet av PA-system vid
regionrådets möte 2017-08-30.
Vart står vi idag och vart är vi
på väg?

2017-08-18

Lisa Andersson Lindberg

BESLUT
Lisa A L uppdrogs bjuda in Birgitta Forsberg att ge en statusrapport beträffande
införandet av PA-system vid regionrådets möte 2017-08-30.

6.4.

Regionrådsseminarium 25-26 oktober
Det konstaterades att det skett en krock av datum när det gäller regionrådets planerade
regionrådsseminarium lunch till lunch 2017-10-25 - 2017-10-26. Dessa datum planeras en
konferens för "Partnerskapet för det EU-finansierade samverkansprojektet E12 Atlantica
Transport".
Kommunchefsgruppen slöt sig till att Umeåregionrådets regionrådsseminarium därför
måste flyttas till annat/andra datum. Det poängterades att det planerade innehållet vid
regionrådsseminaret är fortsatt angeläget att genomföra.
Regionrådet föreslås avsätta tid vid regionrådsmötet 2017-11-29, eftermiddag för
genomförandet av den planerade workshopen "lär oss leda digitalt".
BESLUT
Regionrådet föreslås avsätta tid vid regionrådsmötet 2017-11-29, eftermiddag för
genomförandet av den planerade workshopen "lär oss leda digitalt".

6.5.

Digigov – info/anmälan
Lisa A L uppdrogs boka boende och göra anmälan för de som planerar delta vid DigiGov
5-6 december.
Kommunchefsgruppen beslutade att resan bokas av respektive deltagare.
ÅTGÄRDER

SLUTDATUM

ANSVARIG

Boka boende asap

2017-08-30

Lisa Andersson Lindberg

Ut med info och deadline om
att anmäla sig till boende och
deltagande

2017-08-25

Lisa Andersson Lindberg

BESLUT
Information om anmälan, resa och boende i samband med DigiGov skickas ut skriftligt
och lyfts vid mötet som info.

7.

Samordnad konsumentvägledning - Undertecknande av avtal
Konsumentvägledning avtal tom 20190301.pdf
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Undertecknande av avtal gällande konsumentvägledning gjordes av berörda (Nordmaling, Vindeln
och Bjurholm). Respektive undertecknande kommunchef tog var sitt avtal. Ett undertecknat avtal
bifogas till anteckningarna. Se bilaga.
OBS! Kom ihåg att diarieföra avtalet i respektive kommun.

8.

ÅTGÄRDER

SLUTDATUM

ANSVARIG

Gör utskick med uppmaning till
kommunsekreterare om att diarieföra
avtalet.

2017-08-24

Lisa Andersson Lindberg

Skanna och skicka avtal till GreenPalo, Umeå

2017-08-21

Lisa Andersson Lindberg

Nästa möte
Kommunchefsmötet 2017-09-14 flyttas till 2017-09-27 klockan 13.00 - 16.00.
BESLUT
Kommunchefsmötet 2017-09-14 flyttas till 2017-09-27 klockan 13.00 - 16.00.

9.

Lär oss leda digitalt - Workshop
170817 Digitalisering och digital transformation.pptx, DigJourney offert 2017-08-17.pdf
Andreas Skog och Lars Eriksson närvarade och ledde en workshop med kommuncheferna. Den
ppt som användes bifogas.
Ytterligare material återfinns här:
Länk till vår mapp:
https://drive.google.com/open?id=0B8mx0oqsEIp-dWxDR1NWcHJ6WEU
Länk till presentationen:
https://docs.google.com/presentation/d/1q0S8WcgeXjCVAGQnEAhM8kxXbPQ9qjC1sPQn2C4S2c/edit#slide=id.g24e5923ca9_0_66
Länk till boksidan:
https://digitaltransformation.net/

Offert - DigJourney
Efter workshopen presenterade Lars och Andreas en offert från digjourney på ett förslag till
upplägg för fortsatt arbete tillsammans med ledningsgrupperna i kommunerna. Se bifogad fil.
Kommunchefsgruppen konstaterade att man önskar hålla sig till det upplägg och innehåll som
tidigare beslutats och som avgränsas till kommunchefsgruppen och regionrådet i ett första läge.
Arbete i de egna ledningsgrupperna hanteras av respektive kommunchef.
Andreas ombads göra en ny offertförfrågan till DigJourney om två inspel under hösten:

7/8

1. 18 oktober, ca kl 16-19, workshop med kommuncheferna i Stockholm
2. 29 november, ca kl 12-16 workshop med regionrådet i Umeå
ÅTGÄRDER

SLUTDATUM

ANSVARIG

Be om ny offert. Lägg till workshop
med RR och skala bort aktiviteter
med ledningsgrupper i det här läget.

2017-08-29

Lisa Andersson Lindberg

BESLUT
Andreas Skog uppdras göra en ny offertförfrågan till DigJourney om två inspel under hösten. 18
oktober, ca kl 16-19, workshop med kommuncheferna i Stockholm samt 29 november, ca kl
12-16 workshop med regionrådet i Umeå.

10. Mötet avslutas
Mötet avslutades.
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