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

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

2017-01-19
08:30-12:00

Uniformen, Umeå stadshus

Protokoll

Per-Eric Magnusson öppnade mötet. Magnus Haglund anlände senare.

Protokoll KCmote, Umearegionen 2016-12-01.pdf

Anteckningar från föregående kommunchefsmöte gicks igenom. Inga justeringar gjordes.

Justerad budget till KC 2017-01-19.pdf

Vid regionrådsmötet 2016-12-09 var det prognostiserade överskottet 800 000 kr.

Regionrådet uppdrog kommunchefsgruppen att göra justeringar utifrån faktiskt utfall 2016-12-31
och i enlighet med prioriterade utvecklingsområden.

Överskottet 2016-12-31 blev 810 800 kr. Budgeten har justerats utifrån faktiskt utfall. Se bilaga.

Kommunchefsgruppen fastslog föreslagna justeringar.

BESLUT
Kommunchefsgruppen beslutade fastslå justerad budget enligt bilagt förslag. Justerad budget
lyfts vid kommande regionrådsmöte.

RR_anteckningar_2016-12-09.docx

En summering av senaste regionrådsmöte 2016-12-09 gjordes. De ärenden som är aktuella
hanteras vid detta kommunchefsmöte.

1. Mötets öppnande

2. Föregående minnesanteckningar

3. Ekonomi

4. Uppföljning från RR

5. Digitala Västerbotten
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170119 Digitala västerbotten KCmöte.pdf

Föredragande:
Lars Eriksson och Andreas Skog, Digitala västerbotten

Lars Eriksson och Andreas Skog närvarade för att lyfta frågor om hur digitaliseringen förändrar
förutsättningarna för den offentliga verksamheten och hur projektet "Digitala Västerbotten" i
samverkan vill arbeta för att nå målen i den regionala digitala agendan.

Målet för projektet är att öka antalet offentliga digitala tjänster för invånare och företag i
Västerbotten samt användandet av dessa, dels på en generell nivå och dels inriktat mot två
fokusområden, e-hälsa och e-lärande.

För att nå målen och öka antalet offentliga digitala tjänster föreslog projektledarna en
handlingsplan. Se bilaga s. 9 och 11.

Det beslutades att kommunchefsgruppen vid nästa kommunchefsmöte den 2e mars (inte 3e mars
som står i bilagan) ska ha en workshop utifrån boken "att leda digital transformation" som delades
ut vid mötet. Wokshopen kommer att fokuseras på "digital kompetens" och, som sades vid mötet
"lär oss leda digitalisering!".

Innan workshopen: Läs kapitel 1-6 (sidan 34-61)i boken “Att leda Digital Transformation”

Följande diskussionsfrågor (områden) lyfts vid workshopen:
- Kompetens och organisation inför Digital Transformation.
- Digital mognad och konkurrenskraft
- Behov av metodik

ÅTGÄRDER SLUTDATUM ANSVARIG

- Läsa kapitel 1-6 (sidan 34-61)i boken
“Att leda Digital Transformation”

2017-03-02 Håkan Wretling

- Läsa kapitel 1-6 (sidan 34-61)i boken
“Att leda Digital Transformation”

2017-03-02 Helen SundstromHetta

- Läsa kapitel 1-6 (sidan 34-61)i boken
“Att leda Digital Transformation”

2017-03-02 Karin Ahnqvist

- Läsa kapitel 1-6 (sidan 34-61)i boken
“Att leda Digital Transformation”

2017-03-02 Magnus Haglund

- Läsa kapitel 1-6 (sidan 34-61)i boken
“Att leda Digital Transformation”

2017-03-02 Karolina Johansson

- Läsa kapitel 1-6 (sidan 34-61)i boken
“Att leda Digital Transformation”

2017-03-02 Jonas Jonsson

- Läsa kapitel 1-6 (sidan 34-61)i boken
“Att leda Digital Transformation”

2017-03-02 Per-Eric Magnusson

BESLUT
Kommunchefsgruppen beslutade att vid nästa kommunchefsmöte den 2e mars (inte 3e mars
som står i bilagan) ha en workshop utifrån boken "att leda digital transformation" som delades
ut vid mötet. Workshopen planeras och leds av representanter för projektet "Digitala
Västerbotten".
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Samhällsorientering-2016.pdf, SO-förordning.docx, driftbudget SO 2016.xlsx, Kostnader per
kommun 2016.docx, Förslag till förändring gällande nuvarande organisation av samhällsorientering
för nyanlända.docx

Vid senaste kommunchefsmötet presenterades ett förslag från Umeå kommun (se bilaga "Förslag
till förändring gällande nuvarande organisation[..]") angående framtida organisering av
samhällsorienteringen i Umeåregionens kommuner.

Önskemålet från Vindelns, Vännäs, Nordmalings, Bjurholms och Robertsfors kommuner är att
fortsätta ha en samordnad samhällsorientering med Umeå som värdkommun.

Kommunchefsgruppen fattade beslut om att samordnad samhällsorientering i Umeåregionen
fortsätter. Eventuell utveckling av verksamheten sker på verksamhetsnivå i dialog mellan parterna.

BESLUT
Kommunchefsgruppen beslutar att samhällsorientering i Umeåregionen även fortsättningsvis
ska samordnas. Eventuell utveckling av verksamheten sker på verksamhetsnivå i dialog mellan
parterna.

8) ArbetsmarknadskunskapiUmeregionen.pdf, Arbetsmarknadskunskap i skolan.pptx, Konceptet
Arbetsmarknadskunskap vs 2017.pdf

Föredragande: Peter Juneblad och Emmy Sundin, Umeå kommun samt Gunilla Linder och Peter
Forssell, handelskammaren

Frågeställning: Är det av intresse att delta i en gemensam satsning för arbetsmarknadskunskap i
skolan?

Handelskammaren vill tillsammans med offentliga och privata arbetsgivare söka medel från Region
Västerbotten 2017-2019 för att arbeta med Arbetsmarknadskunskap i skolan i Umeåregionen.
Liknande satsningar har framgångsrikt testats på flera olika orter i Sverige, bland annat i
Örnsköldsvik.

Syftet med satsningen är att organisera arbetet med att inspirera unga till framtidens jobb och
större möjligheter i arbetslivet, att visa var jobben finns och vilka kompetensnivåer och
branschinriktningar som efterfrågas av arbetsgivarna i Umeåregionen.

Det övergripande målet med arbetet är att säkra kompetensförsörjningen i Umeåregionen och
förbättra matchningen på arbetsmarknaden.

Dead line till Region Västerbotten var den 18 januari.

Den sammantagna kommunala medfinansieringen skulle vara något lägre än 700 000kr (totalt för
alla deltagande kommuner) under 2017 och ca 700 000 kr årligen under 2018 och 2019.

En möjlig finansieringsmodell presenterades. Förslaget var att Umeåregionens gemensamma
budget täcker upp med 300 000 kr/år och resterande medel fördelas på kommunerna enligt
Umeåregionens fördelningsnyckel Se bilaga.

Mer information:

6. Gemensam samhällsorientering i Umeåregionen

7. Arbetsmarknadskunskap i skolan
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http://www.arbetsmarknadskunskap.se

http://www.ornskoldsvik.se/utbildningochbarnomsorg/skolanskolplanochlaroplan/
varaeleversframtidifokus/arbetsmarknadskunskapiskolan

BESLUT
Kommunchefsgruppen beslutar förespråka projektet "Arbetsmarknadskunskap i
Umeåregionen". Projektet föreslås medfinansieras med 300 000 kr/år från Umeåregionens
gemensamma medel år 2017-2019. Resterande kommunala medfinansiering fördelas enligt
Umeåreigonens fördelningsnyckel och beslutas i respektive kommun.

Förfrågan ang destinationsplattform grafisk profil .pdf

Frågeställning:

• ska projekt Effekt ta fram en destinationsplattform och grafisk profil för besöksnäringen i
Umeåregionen?

• har ni möjlighet att avsätta tid för detta?

Vid föregående kommunchefsmöte närvarade Sirpa Kärki, projekt Effekt för att beskriva behoven
av mer enhetlig plattform och profil samt berätta om vad ett plattformsarbete skulle innebära.

Sirpa Kärki hade uppdragits att ta fram en beskrivning av behov och förslag till
kommunchefsgruppen. Se bifogad fil.

Anna Olofsson, Umeå kommun, närvarade för att ge Umeås bild av tänkt satsning. Förslaget från
Anna Olofsson var att bifalla förslaget att projekt Effekt, i nära samarbete med berörda, tar fram en
destinationsplattform och grafisk profil för besöksnäringen i Umeåregionen.

ÅTGÄRDER SLUTDATUM ANSVARIG
följ upp plattform grafiks profil 2017-05-08 Lisa Andersson Lindberg

BESLUT
Kommunchefsgruppen fattar inriktningsbeslut att arbetet med en gemensam grafisk profil för
platsmarknadsföring (ex. övik) kan gå vidare.

Avtal konsumentvägledning UR.pdf

Frågeställning: Är det av intresse att förlänga nuvarande avtal om samordnad
konsumentvägledning?

Det finns en samordning av konsumentvägledning mellan Umeås, Vindelns, Nordmalings, och
Bjurholms kommuner vad gäller konsumentvägledning. Ett förnyat avtal tecknades under början av
2014 och gäller 3 år från och med 2014-03-01. Se bilaga.

Konsumentverket har skapat en ny gratistjänst som heter "Hallå konsument". Umeå kommun vill
genom Margareta Green Palo informera kommunerna om denna nya tjänst och vill utifrån detta
ställa frågan till övriga deltagande kommuner om det är av intresse att förlänga nuvarande avtal

8. Plattform och grafisk profil - Projekt Effekt

9. Samordnad konsumentvägledning
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om samordnad konsumentvägledning.

Hallå konsument är en rikstäckande upplysningstjänst som samordnas av Konsumentverket. Hit
kan konsumenter vända sig med frågor om köp av varor och tjänster, villkor i avtal, reklamationer,
att handla hållbart mm.

Vägledare svarar på frågor eller hjälper konsumenten vidare till experter hos andra myndigheter,
konsumentbyråer eller kommunal konsumentvägledning. Svar på vanliga frågor finns på
webbplatsen http://www.hallakonsument.se. Hallå konsument nås också via telefon, chatt,
Facebook eller e-post.

Vägledningen har öppet alla vardagar klockan 9–17 (sommartid 9–15) och ambitionen är att ge
svar inom följande tidsramar:
• Telefon; automatisk återuppringning erbjuds efter 3 minuters väntan.
• Chatt; svar inom 5 minuter.
• E-post; svar inom 24 timmar.
• Facebook; svar inom 24 timmar.

ÅTGÄRDER SLUTDATUM ANSVARIG

Lisa meddelar Green Palo Lisa Andersson Lindberg

Lisa A L följer upp att nytt avtal tas
fram

2017-05-08 Lisa Andersson Lindberg

BESLUT
Berörda kommuner önskar fortsätta samarbetet beträffande konsumentvägledning.

7) Plattform – Förebyggande insatser.docx

Vid senaste kommunchefsmötet lyftes den överenskommelse om plattform - förebyggande insatser
som beslutats i samordningsförbundet.

Lisa A L informerade kortfattat om den dialog som förts med Mikael Broman, försäkringskassan
och Mikael Holmlund, Samordningsförbundet sedan föregående kommunchefsmöte.

Mikael Broman, försäkringskassan och Mikael Holmlund, samordningsförbundet önskar delta vid
nästa kommunchefsmöte för information och dialog.

ÅTGÄRDER SLUTDATUM ANSVARIG
Bjud in Mikael Broman och Mikael
Holmlund till KCmöte

2017-04-04 Lisa Andersson Lindberg

FoU-rapport Förstudie HVB.pdf, fråga o svar HVBhem.docx

En fråga till socialtjänstgruppen formulerades vid senaste kommunchefsmötet.
Den fråga som ställdes från kommunchefsgruppen var:

"Hur ser socialcheferna i Umeåregionen på tillgången till HVB-platser för placeringsmöjlighet av
unga i närområdet? Ska/kan någon av den HVB-resurser/platser som idag är inriktade på
ensamkommande flyktingbarn, ställas om med annan målgrupp för placeringar? ." Det svar som
inkommit bifogas i bilaga.

10. Plattform - förebyggande insatser

11. Avstämning EKB/HVB-hem
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Lisa A L informerade om det svar som David Grahn, tidigare sammankallande i gruppen, inkommit
med till kansliet. Socialtjänstgruppen har prövat frågan under 2016. En analys har gjorts av
socialcheferna tillsammans med FoU Välfärd för att kartlägga behov och utmaningar vad gäller
HVB-hem i Umeåregionen. Se bilaga.

ÅTGÄRDER SLUTDATUM ANSVARIG
Följ upp EKB/HVB med
socialtjänstchefsgruppen

2017-06-05 Lisa Andersson Lindberg

Frågeställning: Hur pratar ni om möjligheten att söka statsbidrag för regional yrkesinriktad
vuxenutbildning för utvecklad kompetensförsörjning i er kommun? Inom andra kommuner lyfts
utbildning av elevassistenter som en väg till förbättrad miljö i skolorna. Kan vår gemensamma
vårdutbildning vara föremål för statsbidrag?

Karin Ahnqvist har per mail till kommunchefsgruppen lyft frågan om den nya förordningen om
statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning.

Ny förordning: Förordning om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning
Beslutsunderlag: Prop. 2016/17:1 Budgetpropositionen för 2017
SFS: 2016:937
Ikraftträdande: 1 januari 2017

Ett nytt statsbidrag för yrkesinriktad vuxenutbildning (regionalt yrkesvux) införs, med villkoret att
minst tre kommuner samverkar vid planering och genomförande av utbildningen.
Utbildningsutbudet ska planeras efter samråd med Arbetsförmedlingen och den aktör som har ett
regionalt utvecklingsansvar i länet eller länen. Syftet är att utbildningarna i högre utsträckning ska
motsvara de behov av kompetens som efterfrågas på arbetsmarknaden inom en region.

För att få statsbidrag ska kommunerna erbjuda utbildningen som sammanhållna yrkesutbildningar
och vid behov som enstaka kurser. Kommunerna ska själva finansiera motsvarande utbildning i
minst samma omfattning som de får statsbidrag för.

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/
forordning-2016937-om-statsbidrag-for-regional_sfs-2016-937

ÅTGÄRDER SLUTDATUM ANSVARIG
Regional yrkesinriktad
vuxenutbildning i samverkan?

2017-05-08 Lisa Andersson Lindberg

Kommunchefsgruppen gick igenom de ärenden som skulle upp till regionrådsmötet 2017-02-08.

• Ekonomi/resultat 2016
• Sociala företag - information om att KC vill bereda frågan

12. Ny förordning: Regional yrkesinriktad vuxenutbildning

13. Inför Regionrådsmötet 8/2
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• Information från Digitala Västerbotten - förankring, bjud in digitala Västerbotten
• Arbetsförmedlingen
• Konkurrenskraft och infrastruktur i Umeåregionen

• Umeåregionen som arbetsmarknadsregion
• ökad regional konkurrenskraft (öst-västlig, tex Midway)
• Norrbotniabanan och Botniabanan (nord-sydlig)
• Arbetsmarknadskunskap i skolan (Juneblad)
• Nationella länstransportplanen

• PA-NÄMND

Kommunchefsgruppen beslutade hålla ett extra kommunchefsmöte före kommande
regionrådsmöte för att samla bilden av införandet av gemensamt PA-system. Projektledaren
Monica Vestberg bjuds in.

ÅTGÄRDER SLUTDATUM ANSVARIG
Bjud in projektledningen till extra
avstämning ang PAsystemet
2017-02-08

Lisa Andersson Lindberg

BESLUT
Kommunchefsgruppen beslutade hålla ett extra avstämningsmöte med kommunchefsgruppen
före kommande regionrådsmöte för att samla bilden av införandet av gemensamt PA-system.
Projektledaren Monica Vestberg bjuds in.

Kommunchefsgruppen resonerade kring om att skolinspektionen i vissa fall har haft synpunkter
som kan härledas till BUP's verksamhet. Det konstaterades att frågan är komplex.

Beslutade mötestider 2017 RR + KC.pdf

Regionrådsmöte 2017-02-08 09:00-15.00, Robertsfors

KCmöte 2017-03-02 08:30-12:00

14. Övriga frågor

15. Nästa möte

16. Mötets avslutande
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