
Minnesanteckningar - Kommunchefsmöte 2018-
12-13, Umeåregionen
2018-12-13 08:30 - 11:30
Beslutande: Karin Ahnqvist, Karolina Johansson, Per-Eric Magnusson, Ulf Månsson, Margaretha

Alfredsson

Frånvarande: Magnus Haglund, Jimmy Johansson 

Sekreterare: Lisa A Lindberg

Plats
Umeå stadshus, Uniformen (mittemot Margarethas kontor)

Deltagare
Lisa Andersson Lindberg (Organisatör), Jimmy Johansson, Karin Ahnqvist, Karolina Johansson,
Magnus Haglund, Margaretha Alfredsson, Per-Eric Magnusson, Ulf Mansson

1.    Mötet öppnas - övriga frågor

Anteckningar
Mötet öppnades av Karin Ahnqvist. Magnus Haglund och Jimmy Johansson var frånvarande.
Övriga frågor anmäldes.

2.    Föregående kommunchefsmöte

Anteckningar
Från föregående anteckningar lyftes frågan om Umeåregionens gemensamma växel i Bjurholm.

Lisa A Lindberg förmedlade från Jimmy Johansson att Bjurholm har för avsikt att påbörja ett
arbete för att se över olika organisatoriska alternativ för växeln i Bjurholm.

Kommunchefsgruppen önskade ett formellt ställningstagande från Bjurholms kommun när det
gäller organisatorisk hemvist för en fortsatt gemensam växelfunktion i Umeåregionen (exkl övik).
Anteckningarna godkändes och lades till handlingarna.

Åtgärder
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Be Jimmy om ett ställningstagande från Bjurholms kommun för växelns organisation

2018-12-17 Ej angivet

Beslut
Anteckningarna från kommunchefsmöte 2018-11-14 godkänns och läggs till
handlingarna.

Kommunchefsgruppen önskar ett formellt ställningstagande från Bjurholms kommun
avseende framtida organisatorisk hemvist för Umeåregionens gemensamma
växelfunktion.

Bilagor
Minnesanteckningar - Kommunchefsmöte 2018-12-13, Umeåregionen - 2018-12-13.pdf

3.    Uppföljning från regionrådsmöte 22 november 2018

Anteckningar
Kommunchefsgruppen gick igenom beslut från regionrådsmötet 2018-11-22.

Frågan om skrivelse till AF lyftes. Ett underlag från Nordmaling i form av problembeskrivning
hade tagits fram och presenterades. Kommunchefsgruppen slöt sig till att problembeskrivningen
kan utgöra en bilaga till den gemensamma skrivelsen tillsammans med överenskommelsen med
AF.

Ulf Månsson, Nordmalings kommun uppdrogs ta fram ett förslag till skrivelse och delge
kommunchefsgruppen innan nästa kommunchefsmöte den 17 januari 2019.

Beslut
Ulf Månsson, Nordmalings kommun uppdras ta fram ett förslag till skrivelse som
delges kommunchefsgruppen per mejl före nästa kommunchefsmöte den 17 januari
2019.

Bilagor
RR_anteckningar_2018-11-22.docx

4.    Tillägg till befintligt samverkansavtal turism
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Anteckningar
Tillägg till befintligt samverkansavtal för turismsamverkan undertecknades vid mötet av Vännäs,
Robertsfors och Vindelns kommuner. Bjurholms kommun har aviserat att man avser underteckna
avtalet. Nordmalings kommun lyfter frågan för beslut på kommande
kommunstyrelsesammanträde innan årsskiftet.

Lisa A Lindberg uppdras ordna underskrift från Visit Umeå AB och därefter sända ett exemplar av
avtalet till respektive kommun som undertecknade under mötet.

Beslut
Lisa A Lindberg uppdrogs ordna underskrift av tillägg till befintligt samverkansavtal
för turismsamverkan från Visit Umeå AB. Ett exemplar av undertecknat tilläggsavtal
skickas till respektive kommun som undertecknade under mötet.

Bilagor
SEPARATA underskrifter Tillägg till befintligt samverkansavtal_LAL.docx

5.    Mötestider kommunchefsgruppen

Anteckningar
Region Västerbotten har justerat sina mötestider för regionledningsmöten och
kommunchefsmöten i länet samt lagt till datum för regionresa.

Umeåregionens kommunchefsmöte torsdagen den 28 mars samt torsdagen den 16 maj
sammanfaller med datum för kommunchefsmöten i Region Västerbotten.

Kommunchefsgruppen beslutar hålla Umeåregionens kommunchefsmöten i samband med
Region Västerbottens kommunchefsmöten de datum som krockar. Om det visar bli svårt att
genomföra justerar kommunchefsgruppen sina mötestider.

Kommunchefsgruppen resonerade också om behovet av att förlänga mötestiden för att
möjliggöra längre strategiska diskussioner och ge mer tid för ökat samarbete i gemensamma
frågeställningar.

Kommunchefsgruppens mötestider beslutas vara kl 09.00 - 15.00 som standard.

Åtgärder
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Kalenderbokning RR

Ej angivet Ej angivet

Kalenderbokning KC

Ej angivet Ej angivet

Beslut
Kommunchefsgruppen beslutar justera mötestiderna. Kommunchefsgruppens möten
hädanefter hålls kl 09.00 - 15.00.

Bilagor
Region västerbotten mötestider 2019.docx,  Mötestider 2019.docx

6.    Återbetalning av utvecklingsmedel från gemensam
flyktingmottagning?

Anteckningar
Vid avslutandet av avtalet för den gemensamma flyktingmottagningen 2017 fanns gemensamma
medel kvar i verksamheten. Summan var 563 800kr.

Kommunchefsgruppen beslutade att dessa medel skulle kvarstå och reserveras för fortsatt
utveckling för integration och flyktingmottagning i Umeåregionen (exkl Örnsköldsvik som inte
deltog i samarbetet).

Medlen kvarstår fortfarande. Ett förslag har inkommit till Umeåregionens kansli från
kranskommunernas handläggare för flyktingmottagningen om att medlen återbetalas till
respektive kommun enligt Umeåregionens fördelningsnyckel. Se fördelning av medel i bifogad fil.

Ett annat alternativ för hanteringen är att överföra de gemensamma utvecklingsmedlen till
Umeåregionens gemensamma konto för att nyttja medlen för gemensam utveckling och ev.
medfinansiering i projekt.

Kommunchefsgruppen resonerade om hantering av de återstående gemensamma
utvecklingsmedlen.

Kommunchefsgruppen beslutade att summan om 563 800 kr, gemensamma utvecklingsmedel
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för integration och flyktingmottagning, flyttas till Umeåregionens gemensamma konto. Medlen
öronmärks för gemensamma satsningar för utveckling inom området integration och
flyktingmottagning.

Åtgärder

meddela beslutet om gemensamma utv.medel flykting till handläggargruppen

2019-01-11 Lisa Andersson Lindberg

Beslut
Kommunchefsgruppen beslutar överföra de gemensamma utvecklingsmedel, om 563
800 kr, för integration och flyktingmottagning till umeåregionens gemensamma konto.
Medlen öronmärks för gemensamma satsningar för utveckling inom området
integration och flyktingmottagning.

Bilagor
Återstående medel flyktingmottagning.docx

7.    Organisering och finansiering av
kollektivtrafikmyndigheten

Anteckningar
Heidi Thörnberg, kollektivtrafikmyndigheten och Karolina Filipsson, VLL deltog för att inhämta
kommunchefernas inspel till den fortsatta processen gällande organisering och finansiering av
kollektivtrafikmyndigheten.

Kommunchefsgruppen konstaterade att en planering för kommunernas beslutsfattande i frågan
behövs. En tidplan gjordes vid mötet. Se bifogad fil.

Det konstaterades också att kommunerna måste få en överblick över de ekonomiska
konsekvenserna av de olika alternativ för organisering och finansiering som finns. För att ge den
överblicken behövs ett tydligt underlag. Heidi meddelade att ett underlag är under framtagning.

Frågan lyfts vid Region Västerbottens kommunchefsmöte den 11 januari.

Bilagor
Kollektivtrafiken - Region Västerbotten - Presentation 2018-11-22_kopia.pptx
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8.    Övriga frågor

Se underpunkter.

8.1.    Bygg, miljö och hälsa

Anteckningar
Karolina Johansson informerade om att Vännäs och Vindeln planerar ett samarbete när det gäller
bygg, miljö och hälsa. Framförallt har möjligheten att dela tjänster för bygglovshandläggare
undersökts.

Det konstaterades i kommunchefsgruppen att det finns ett behov av att ta fram en avtalsmall
samt en modell för avtalssamverkan gällande myndighetsutövning.

Åtgärder

Ta fram modell samt avtalsmall för tjänsteköp gällande myndighetsutövning

2019-03-29 Lisa Andersson Lindberg

OBS! Detta måste göras...

Beslut
Kommunchefsgruppen beslutar att en modell och avtalsmall för tjänsteköp gällande
myndighetsutövning ska tas fram.

8.2.    Samhällsorientering

Anteckningar
Lisa A L informerade kortfattat att ett avtal har tagits fram.

Frågan om samhällsorientering och nytt avtal lyfts på kommande kommunchefsmöte den 17
januari 2019.

8.3.    Näringslivsprojekt

Anteckningar
Frågan lyfts på kommande kommunchefsmöte den 17 januari 2019.
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8.4.    Webb-verktyg

Anteckningar
Frågan lyfts på kommande kommunchefsmöte den 17 januari 2019.

9.    Nästa möte

Anteckningar
Nästa kommunchefsmöte är den 17 januari 2019 kl 09.00 - 15.00, umeå stadshus.

10.    Mötet avslutas

Mötet avslutades.
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