
Kommunchefsmöte, Umeåregionen
2019-01-17 09:00 - 15:00
Beslutande: Karin Ahnqvist, Karolina Johansson, Per-Eric Magnusson, Ulf Månsson, Margaretha

Alfredsson, Magnus Haglund, Jimmy Johansson 

Sekreterare: Lisa A Lindberg

Plats
Umeå Stadshus, Hjälmen 1 tr.

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

1.    Mötet öppnas

Anteckningar
Magnus Haglund hade anmält senare ankomst. Eftersom Örnsköldsviks kommun inte berörs av
frågan om Kollektivtrafikmyndighetens organisering och finansiering startades mötet med detta.
Se ärende 2.

2.    Kollektivtrafikmyndigheten
Uppföljning från Region västerbottens kommunchefsmöte den 11 januari. Eventuell planering för

fortsatt förankring i Umeåregionen gällande former för organisering och finansiering.

Anteckningar
Kommunchefsgruppen summerade läget när det gäller frågan om kollektivtrafikmyndighetens
organisering och finansiering.

När det gäller beslutsunderlag kommer en rapport att gå ut till kommunerna den 25 januari.
Rapporten ska ligga till grund för fortsatt berednings- och beslutsprocess.

Det konstaterades att var och en behöver kontrollera de beräkningsunderlag som har gått ut för
att säkerställa att underlaget är korrekt.

Frågan föreslås lyftas för samråd vid regionrådsmötet den 7-8 februari.
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Åtgärder

Kontrollera siffror i det underlag som redan gått ut angående
kollektivtrafikmyndighetens organisering och finansiering. Kom också ihåg
rapport/underlag ska skickas ut den 25 januari.

2019-02-01 Jimmy Johansson

Kontrollera siffror i det underlag som redan gått ut angående
kollektivtrafikmyndighetens organisering och finansiering. Kom också ihåg
rapport/underlag ska skickas ut den 25 januari.

2019-02-01 Karin Ahnqvist

Kontrollera siffror i det underlag som redan gått ut angående
kollektivtrafikmyndighetens organisering och finansiering. Kom också ihåg
rapport/underlag ska skickas ut den 25 januari.

2019-02-01 Karolina Johansson

Kontrollera siffror i det underlag som redan gått ut angående
kollektivtrafikmyndighetens organisering och finansiering. Kom också ihåg
rapport/underlag ska skickas ut den 25 januari.

2019-02-01 Per-Eric Magnusson

Kontrollera siffror i det underlag som redan gått ut angående
kollektivtrafikmyndighetens organisering och finansiering. Kom också ihåg
rapport/underlag ska skickas ut den 25 januari.

2019-02-01 Margaretha Alfredsson

Bevaka att underlaget om kollektivtrafikmyndigheten går ut och hamnar rätt!

2019-01-28 Lisa Andersson Lindberg

Beslut
Kommunchefsgruppen föreslår att tid avsätts för frågan om
kollektivtrafikmyndighetens organisering och finansiering vid regionrådets möte 7-8
februari.
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3.    Överenskommelsen med AF - Gemensam uppföljning
Föredragande: Carola Larsson, Anna-Britta Antonsson AF

Carola Larsson närvarar tillsammans med den person som Carola kommer att överlämna till för en

gemensam uppföljning av den gemensamma överenskommelsen.

Anteckningar
Carola Larsson deltog tillsammans med Anna-Britta Antonsson, arbetsförmedlingen. Carola har
ett nytt uppdrag inom arbetsförmedlingen och kommer att lämna över sina uppdrag. Anna-Britta
Antonsson tar över kontakten med kommunerna när det gäller överenskommelsen. Anders
Hahlin tar över andra delar fram till dess att en rekrytering är gjord.

Kommunchefsgruppen resonerade tillsammans med Carola och Anna-Britta om att det blir viktigt
att den person som rekryters får en snabb kontakt med Kommunchefsgruppen,
Närigslivsgruppen och Personalchefsgruppen i Umeåregionen.

Vidare resonerade man om behovet av ytterligare fördjupad och utvecklat samarbete där också
branschorganisationer och arbetstagarorganisationer inkluderas både lokalt och regionalt.

Det rådde en samsyn vid mötet om att samarbetet också handlar om att kunna lyfta och hantera
områden där kommunerna och/eller arbetsförmedlingen upplever svårigheter i relation till
varandra. Arbetsförmedlingens "digitaliseringsresa" är ett exempel på ett sådant gemensamt
område där samverkan och samarbete blir viktigt.

Etableringsuppdraget lyftes som en viktig fråga för fortsatt samarbete där samordningsförbundet
i Umeåregionen kan utgöra plattform för samarbete.

När det gäller uppföljning av överenskommelsen visades några exempel på hur en uppföljning
skulle kunna se ut.

Kommunchefsgruppen såg det som önskvärt att få fram en enkel uppföljning till regionrådets
möte den 7-8 februari. Lisa Andersson Lindberg och Anna-Britta Antonsson uppdrogs undersöka
möjligheten att få fram en övergripande bild av läget i arbetet utifrån överenskommelsen i
kommunerna och vid arbetsförmedlingen utifrån en uppföljningsmodell som arbetsförmedlingen
tar fram.

Åtgärder

3/12



Lisa och Anna-Britta håller kontakt och gör ett försök att få till en uppföljning senast till
den 7-8 februari

2019-01-31 Lisa Andersson Lindberg

Kontakt hålls. Paus pga sjuka.

4.    Information om EGTC i E12-regionen
Föredragande: Tomas Sikström

En fråga om att presentera det pågående arbetet att bilda EGTC (European Grouping for

Territorial Cooperation) inom E12-regionen vid kommande kommunstyrelseseminarium den 25

april har inkommit till kansliet. 

Tomas Sikström är inbjuden till KCmötet för att ge en inledande information i frågan om bildandet

av EGTC. Se nedan länk för mer information om rekommendationen om bildandet av EGTC.

Kommunchefsgruppen resonerar om i vilka forum en fortsatt förankring är mest lämplig. Ska

frågan lyftas in vid Regionrådets möte den 7-8 februari?

http://www.kvarken.org/nyheter1/kvarkenr...

Anteckningar
Tomas Sikström deltog för att ge en information om arbetet att bilda EGTS (eng. EGTC). Den
geografiska ytan som avses är hela västerbotten, österbotten, den norska sidan samt
örnsköldsviks kommun.

5.    Samhällsorientering – presentation av avtal
Föredragande: Anne Kiviniemi, Rektor SFI Umeå kommun

Ett avtal har tagits fram för köp av plats vid Umeå kommuns samhällsorientering. Se bifogad fil.

Anteckningar
Anne Kiviniemi deltog för att beskriva avtalet.

Åtgärder

Kommunerna - Underteckna avtal

2019-02-08 Lisa Andersson Lindberg

Anne Kiviniemi - Underteckna avtal

2019-02-15 Lisa Andersson Lindberg
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Bilagor
AvtalSO_LAL.docx

6.    Umeå kommuns strategiska utvecklingsarbete
Föredragande: Albert Edman

Vid kommunchefsmötet den 14 november 2018 resonerade kommunchefsgruppen om behovet av

att under den nya mandatperioden återigen göra gemensamma satsningar i horisontella och

övergripande strategiska utvecklingsfrågor. 

Kommunchefsgruppen beslutade vid mötet den 14 november att bjuda in Albert Edman,

utvecklingsstrateg Umeå kommun. Syftet skulle vara att ta få en bild Umeå kommuns pågående

strategiska arbete och tillsammans diskutera möjligheter till samarbete. 

Albert Edman deltar för att berätta om Umeå kommuns pågående satsningar och för gemensam

dialog med kommunchefsgruppen om möjliga samverkans- och samarbetsområden.

7.    UPPEHÅLL FÖR LUNCH

8.    Föregående kommunchefsmöte - anteckningar
Kort genomgång av anteckningar från föregående möte. Se bilaga. De ärenden som behöver

lyftas vid detta möte finns i denna dagordning som egna ärenden.

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

9.    Mötestider 2019

10.    Ekonomi Budget 2019

Anteckning

Åtgärder
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Föredra kortfattad info för regionrådet. Förslag till RR: Budget justeras utifrån nya
prio-områden.

2019-02-07 Lisa Andersson Lindberg

11.    Skrivelse till AF och FK
I slutet av 2018 beslutade Umeåregionens regionråd att en skrivelse till AF och FK ska tas fram.

Skrivelsen ska belysa den problematik som uppstår för vissa tekniskt svagare grupper vid ökad

digitalisering. 

Innan årsskiftet kontaktade också Lars Lustig, länsråd, Umeåregionen med anledning av farhågan

arbetsförmedlingens regionala analysstöd kommer att avvecklas. Lars Lustig föreslog en skrivelse

för att belysa vikten av ett fortsatt regionalt analysstöd. 

Ulf Månsson, Nordmalings kommun, har skickat underlag per mejl till kommuncheferna. Se

bifogade filer. Kommunchefsgruppen resonerar om hur de två olika frågorna ska hanteras.

Anteckningar
Lisa A L uppdras justera det presenterade dokumentet och skicka till berörda (ledning AF och
FK).

Åtgärder

justera det skrivelsen till AF och FK och skicka till AF och FK

Ej angivet Lisa Andersson Lindberg

Beslut
Lisa A L uppdras justera det föreslagna dokumentet

Kommunchefsgruppen ställer sig bakom den skrivelse om regionalt analysstöd

Bilagor
Reflektioner till AF och FK.docx,  Skrivelse till AF om analysfunktionen.docx,  Tydliggörande av
kommunens och Arbetsförmedlingens gränsdragningslista.docx
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12.    Planering inför regionrådets strategidagar 7-8 februari
Kommunchefsgruppen går igenom innehåll och ärenden till regionrådets kommande lunch-till-

lunch-möte. Se vidare möjligt innehåll i underpunkter. 

Ett program sätts ihop efter kommunchefsgruppens planering.

12.1.    Umeåregionens Vision
På vilket sätt lyfter vi in frågan till regionrådets möte den 7-8 februari?

12.2.    Plan för samarbete 2019-2022
På vilket sätt lyfter vi in frågan till regionrådets möte den 7-8 februari?

12.3.    Länsövergripande klimat- och energistrategi
En förfrågan har kommit till kansliet från Länsstyrelsen Västerbotten om att delta vid regionrådets

möte den 7-8 februari. Förfrågan gäller att hålla en workshop med politikerna med syfte att ta fram

en ny Länsövergripande klimat- och energistrategi. 

Se bifogad fil. 

Kansliet har svarat energi- och klimatsamordnaren vid länsstyrelsen Västerbotten att det är viktigt

att de frågor som lyfts den 7-8 februari är relevanta för samtliga deltagande kommuner i

Umeåregionen. Frågan har ställts om det är möjligt att koppla samman arbetet med det arbete

som pågår i Västernorrland.

Kommunchefsgruppen resonerar om vilken tid som ska avsättas för detta arbete den 7-8 februari.

Ingen föredragning den 7-8 feb. Orsak: Frågan berör inte örnsköldsvik + dagarna ska vikas för
eget internt arbete.

Bilagor
Förfrågan om klimatstrategiarbete vid RRmöte.docx

12.4.    Stärkt samarbete med universiteten - Deltagande från Umu, SLU, MU
En inbjudan har gjorts till Umeå universitet, Mittuniversitetet och SLU om att delta vid regionrådets

möte för en gemensam dialog om stärkt samarbete mellan universiteten och kommunerna.

Ingen föredragning 7-8 feb.

Åtgärder
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Lisa kontaktar ledningarna för universiteten och frågar om att få återkomma med  nytt
förslag

2019-01-31 Lisa Andersson Lindberg

12.5.    EGTC
Frågan hanteras På vilket sätt lyfter vi in frågan till regionrådets möte den 7-8 februari? Se också

ärende 5 i denna dagordning.

Ingen föredragning 7-8 februari. Orsak: Vi ska ägna oss åt internt strategiarbete

12.6.    Landsbygdsutveckling - LLU-Leaderstrategi
Den arbetsgrupp som har uppdraget att påbörja arbetet att ta fram en ny LLU-/Leader-strategi har

aviserat ett behov av medel för att finansiera ett skrivarstöd. 

Kommunchefsgruppen resonerar om hur en finansiering av skrivarstöd kan se ut.

På vilket sätt lyfter vi in frågan till regionrådets möte den 7-8 februari?

Anteckningar

Ja, frågan lyfts under RRmötet. Uppdrag tillbaka till gruppen att återkomma med ett förslag på
finansiering av skrivar- och processtöd.

12.7.    Kompetensförsörjning i Umeåregionen
På vilket sätt lyfter vi in frågan till regionrådets möte den 7-8 februari?

12.8.    PA-systemet
Fortsatt gemensam utveckling. På vilket sätt lyfter vi in frågan till regionrådets möte den 7-8

februari?

Anteckningar
Lyfts inte 7-8 feb. Fokus på strategi.

12.9.    Sveriges Byggindustrier
Christer Johansson är inbjuden till Regionrådets strategidagar 7-8 februari efter önskemål från

Regionrådet.
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Anteckningar
Lyfts inte 7-8 feb. Fokus på strategi.

Bilagor
ByggihelaSverige.pdf

13.    Beslut - Ansökan om medel för uppstartskonferens för
nya överförmyndarorganisationen
Örnsköldsviks överförmyndare kommer att från 1 januari 2019 att inträda i den gemensamma

överförmyndarnämnden. I samband med denna övergång finns behov av gemensam uppstart för

både nämnd och verksamhet. Uppstartskonferensen syftar till att stärka den nya regionala

överförmyndarnämnden med kunskap, erfarenhetsutbyte och teambuilding. 

Överförmyndarkontoren i Umeåregionen ansöker mot bakgrund av detta om 50 000 kronor för en

uppstartskonferens för den nya gemensamma överförmyndarnämnden i Umeåregionen.

Se också bilaga. 

Kommunchefsgruppen fattar beslut i frågan.

Anteckningar
Ja, men med reservation för att detta är en engångsföreteelse och att nämnden i fortsättningen
bör stå sina egna kostnader.

Beslut
Kommunchefsgruppen beslutar bevilja medel för uppstartskonferens för den utökade
överförmyndarorganisationen.

Bilagor
Ansökan Umeåregionen medel ÖFUR.docx

14.    Näringslivsprojekt
Genomgång av status när det gäller projektansökan för nytt näringslivsprojekt.

Anteckningar
Frågan om värdkommun för projektet lyftes. Bjurholms kommun har varit värdkommun för det
tidigare näringslivsprojektet. För det nya projektet anmäler Robertsfors kommun som
värdkommun för det kommande näringslivsprojektet.

9/12



Lisa A L informerade om att hon spelat in till gruppen att se över möjligheten att inkludera
Örnsköldsvik i näringslivsprojektet.

Beslut
Robertsfors kommun ska vara värdkommun för det nya näringslivsprojektet.

15.    Överenskommelse om samarbete för civilt försvar
Fråga från Karin Ahnqvist 

Finns intresse för samarbete utifrån de lagstadgade kommunala uppgifterna om beträffande civilt

försvar? 

Enligt lag är kommuners uppgift att: 

- Kommunen ska ha en säkerhetsskyddschef.

- Kommunen ska ha rutiner och materiel (säkerhetsskåp m.m.) för att

kunna hantera uppgifter som omfattas av sekretess och som rör Sveriges

säkerhet utan att de röjs, ändras eller förstörs.

- Kommunen ska under perioden 2018-2020 etablera en process för

säkerhetsskyddsanalys samt analysera prioriterade delar av kommunens

verksamhet.

Läs mer om kommunernas uppdrag och om överenskommelsen mellan MSB och SKL i bifogad fil.

Anteckningar
Bordläggs till nästa kommunchefsmöte. Lars Tapani har tagit fram ett underlag för Umeå
kommun. Processtöd och analys. Margaretha skickar underlag till från Umeå till Lisa för
vidarebefordran.

OBS! Informationssäkerhet till nästa möte

Åtgärder

Hemläxa: Läs analysen - kan vi göra detta tillsammans?

Ej angivet Ej angivet

Lyft in frågan om informationssäkerhet till nästa KCmöte

2019-02-14 Lisa Andersson Lindberg
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Bilagor
2018-06-19 Överenskommelse om kommunernas arbete med civilt försvar.pdf

16.    Upprop Kärnkraftfritt Bottenviken RR?
Kommunerna i regionen har fått en skrivelse angående kärnkraftverket i Pyhäjoki. 

- Finns det intresse för att göra en gemensam skrivning 

från Regionrådet beträffande detta?

Anteckningar
Lyfts kortfattat som information på regionrådsmötet 7 februari. Frågan hanteras i respektive
kommun.

Åtgärder

Gemensamt upprop mot kärnkraft?

Ej angivet Ej angivet

17.    Webb-verktyg
En upphandling av webbpubliceringsverktyg ska genomföras av Vindelns, Vännäs, Nordmalings

och Bjurholms kommuner. Kommunchefsgruppen beslutade vid föregående möte att frågan lyfts.

Anteckningar
Frågan om upphandling av webb-verktyg lyftes kortfattat. Berörda kommuner träffas separat.

Beslut
Frågan om upphandling av webb-verktyg hanteras separat av respektive deltagande
kommun.

18.    Övriga frågor

Landsbygdsutvecklingsstrategi
Kommunchefsgruppen resonerar om hur en finansiering av skrivarstöd för strategi till grund för
leaderansökan kan se ut.

11/12



Åtgärder

Förmedla beslut om att äska medel för skrivarstöd till skrivargruppen (landsbygd)

2019-01-24 Lisa Andersson Lindberg

Beslut
Inriktningen är att finansiering av skrivarstöd sker med Umeåregionala
utvecklingsmedel. Skrivargruppen uppmanas äskand medel.

19.    Nästa möte

20.    Mötet avslutas
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