Kommunchefsmöte
2019-11-14 09:00 - 15:00
Plats
Majoren, Ryttmästaren bv, Umeå stadshus

Deltagare
Maria Persson (Organisatör), Eric Thorstensson, Jimmy Johansson, Karin Ahnqvist, Karolina
Johansson, Lisa Andersson Lindberg, Magnus Haglund, Margaretha Alfredsson, Ulf Mansson

1. Mötet öppnas
Mötet öppnas. Övriga frågor anmäls.
Mötet öppnas av Karin Ahnqvist. Dagordningen godkäns.

2. Föregående kommunchefsmöte- anteckningar
Genomgång av anteckningar från föregående möte 10 oktober 2019.

Anteckningar
Avstämningspunkter från föregående möte

•
•
•
•

Undertecknande av turismavtal
Lisa uppdras att undersöka eventuellt underskott i projektet AMK innan URR
29 november
Sammanställning av arbetsgrupperna gås igenom
Uppstart av arbetsgrupp inför översynen av överenskommelsen med AF

Åtgärder
Lisa uppdras att undersöka eventuellt underskott i projektet AMK innan URR 29
november
2019-11-29

Lisa Andersson Lindberg

Beslut
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Anteckningar från kommunchefsmöte 10 oktober 2019 läggs till handlingarna.
Lisa uppdras att undersöka eventuellt underskott i projektet AMK innan URR 29
november.

Bilagor
Kommunchefsmöte, Umeåregionen - 2019-10-10.pdf

3. Landsbygdsstrategi- förberedande möte inför URR
Föredragande: Åsa Ögren från Esam kl. 9.15

Anteckningar
Regelverken/administrativa gränserna går att utmana.
Vi har väldigt många planer inom UR. Tydliggör vilka av dessa som är politiskt tagna.
I många av dokumenten finns ett uppifrånperspektiv.
Landsbygdsutveckling ses bäst utifrån medborgaren, i ett underifrånperspektiv. Esam har
genomfört intervjuer samt haft workshops och hanterat yttranden för att synliggöra. Esam saknar
landsbygden i Umeåregionens nytagna avsiktsförklaring. En frågeställning som framkommit är,
vad är landsbygd och vad är livsmiljö?
Vad är fördelarna samt nackdelarna med EUs definition? Definitionen: Regionstaden,
Kommuncentrat, serviceorten, byn, ren landsbygd.
EU.s definition anser inte räcka för Umeåregionen.

Umeåregionen är bra på samverkan

•
•
•

Kommunerna ska fortsätta att ha sina egna landsbygdsstrategier.
Kommunerna äger frågan om sin egen landsbygdsutveckling.
Den gemensamma strategin innehåller fakta och förslag som mycket väl kan
nyttjas av enskild kommun.

Struktur

•
•
•

Förslag till strategiska åtgärder
Goda exempel
Metoder

De förslag som esam ger ska stimulera till att sätta mål och göra aktiviteter

•
•
•

Fördelning av samhällets resurser
Kraften i samverkan
Stödjande processer

2/14

•

Respekt för den ideella sektorn

Urbaniseringens möjligheter lyfts. Stö

Konkretisering till exempel:

•
•
•
•

Gemensam bredbandsstrategi
Regional planering
Upphandlingsfrågor, LVU-gruppen får hjälpa till i det fortsatta arbetet med vad
som redan görs
Besöksnäring, utöver visitverksamheten, Byarna upplever att de stora
resmålen tar all publicitet.

Tidplan:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Överlämnar dokument idag 14/11
URR 29/11
LBU-gruppen remiss - 1 dec
Korrekturläsning Esam
Justeringar och layout
LBU-gruppen 5 dec
Invänta RUS-remiss
Tjänstemannaberedning
KC-möte 12/12-2019.
Slutrapport första URR 2020

Övriga noteringar

•
•
•
•

Viktigt att vi flaggar i tid om vi inte håller tidplanerna.
Vänta in RUS:en som kommer i början av 2020 för att sedan ta upp den igen
på första Kommunchefsmötet 2020.
Möjlighet till en skrivning om att bedriva näring i hela regionen.
Tjänstemannagruppen (LBU-gruppen) sköter remissrundan.

Beslut
Den gemensamma landsbygdsstrategin skickas till region Västerbotten som inspel i
RUSarbetet.
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4. Gemensam budgetprocess av våra kommungemensamma
nämnder
Föredragande: Urban Blomdahl och Dan Gideonsson
Urban Blomdahl och Dan Gideonsson ger en första redovisning och för dialog mm.

Anteckningar
Det ursprungliga uppdraget har utvidgats lite.
Vad säger avtal och reglementen?

•
•
•
•

Umeåkommun värdkommun
Umeå kommun ska fastställa budgeten
Rapportering
Internkontroll inget specifikt. Detta måste vi följa upp.

I dag är strukturen för uppföljning och rapportering olika i de olika avtalen. Detta behöver ses
över och på sikt synkas. Det samma gäller fördelning av kostnader där det finns idag finns tre
olika modeller.

Förslag till grov tidplan 2020

•
•
•
•
•

Mars, fångas behovsunderlagen och lämnas ut till respektive kommun
April, samråd URR
Juni, Skickas Umeå kommuns KF budgetbeslut om ramar till respektive
kommuner
Hösten, beslut om detaljbudget. Tjänstemannaförslaget på detaljbudget
skickas ut till berörda kommuner.
Uppföljning september o februari. Skickas till berörd nämnd, kommunstyrelse
samt ekonomichef i respektive kommun.

Förslag internkontroll och revisionsgranskning

•
•
•
•

Förslaget är att internkontrollen ska ske i enlighet med värdkommunens
riktlinjer och anvisningar. Förtydliga vad som skiljer mellan uppgiftsplikt och
internkontroll.
Revisionsgranskningar som berör gemensam nämnd ska delges samtliga
berörda kommuner (genom nämndshantering).
Respektive kommun ansvarar för att yttra sig över de granskningar som
genomförs av kommunrevisionen i respektive kommun
Eventuell samordning mellan de olika kommunrevisorerna är upp till sagda
kommunrevisorer att lösa.

Övriga noteringar

4/14

•
•
•

Titta på om det går att synka avtalen för att sedan lyfta dem och justera dem
utifrån test vi genomfört.
Utfallet 2019 skickas innan sista januari till kommuncheferna.
IT-nämnden läggs även in i sammanställningen.

Presentationsmaterialet kommer att skickas ut i ett lite större format än vad som visades på
Kommunchefsmötet.

Beslut
Kommunchefsgruppen godkänner förslag till struktur för budgetprocess för
gemensamma nämnder.
Ett budgetberedningsmöte (B-URR) planeras in i mötesplaneringen för URR under
april 2020.

5. Genomgång av året
Se underpunkter.

5.1. Uppföljning beslut och åtgärder
Lisa A L presenterar status i de beslut som fattats. Beslut fattade 2019 samt de åtgärder som satts
vid årets kommunchefsmöten bifogas.
Kommunchefsgruppen fångar de frågor som är oklara eller behöver hanteras vidare.

Anteckningar
Kommunchefsgruppen går igenom och följer upp fattade beslut under 2019. Frågan om
framtagande av informationsmaterial läggs in i årsplaneringen för 2020. Det konstateras att vi
genomfört en hel del under året.

Åtgärder
Ta fram informationsmaterial "om Umeåregionen".
2020-02-13

Lisa Andersson Lindberg

Bilagor
Åtgärder med kommentarer 2019.pdf, Beslut - 2019 status.pdf
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5.2. Uppföljning - fokusområden 2019
Vi går igenom de fokusområden för samverkan 2019 som identifierades under URRs
strategidagar den 7-8 februari 2019.
- Vilka områden ska vi fortsätta arbeta med under 2020?

Anteckningar
Uppföljning av fokusområden 2019 gjordes i samband med uppföljning av fattade beslut samt i
genomgång av aktiviteter 2020 (6.1).
Kansliet uppdras göra en presentation till URR den 29 november där status för vad som skett
inom respektive fokusområdena 2019 sammanfattas.

Åtgärder
Kansliet sammanfattar fokusområden 2019 inför URR 29 nov.
2019-11-25

Lisa Andersson Lindberg

Bilagor
Fokusområden 2019 rev.pdf

5.3. Budgetuppföljning
Lisa A L presenterar utfall november samt prognos 2019.
Beslut behöver fattas om ifall de reserverade medlen för PA-systemet ska utbetalas innevarande
år.
Sammanfattning:
Budget 2019 är 3247 tkr (sänkt avgift + ackumulerat överskott tidigare år). Tom 2 november hade
vi haft kostnader om 1757 tkr. Återstående medel tom 2 nov var 1490 tkr.

2019 är beräkningen att kostnaderna 2019 kommer uppgå till totalt 2922 tkr. Detta ger att
vi kommer ha kvar ca 325 tkr vid årsskiftet om 500 tkr till PA-nämnden betalas ut.

Anteckningar
Lisa A L rapporterar utfall och prognos.
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Kommunchefsgruppen beslutar föreslå URR att de 500 tkr som reserverats för införandet av PAsystem (investeringsmedel) överförs till 2020 och nyttjas i linje med nya fokusområden för
samverkan 2020.

Beslut
Kommunchefsgruppen beslutar föreslå URR att de 500 tkr som reserverats för
införandet av PA-system (investeringsmedel) överförs till 2020 och nyttjas i linje med
nya fokusområden för samverkan 2020.

Bilagor
Prognos 2019.pdf

6. Förbereda plan för 2020 - inför URR
Se underpunkter.

6.1. Fokusområden och aktiviteter 2020
Kommunchefsgruppen pratar ihop sig inför URR.
- Landsbygdsutveckling - (agenda 2030)
- Umeåregionen som etableringsregion
- Kompetensförsörjning
- Kontaktcenter
- PA-processer?

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Landsbygdsutveckling - (agenda 2030)
Umeåregionen som etableringsregion - Business Arena
Kontaktcenter
Kompetensförsörjning
Översyn ÖK af. bevakningsområde kopplat till kompetensförsörjning
Bevakningsområde - "Arbetsförmedling" - Gemensamt bolag?
Bevakningsfråga för kommunchefsgruppen - God och nära vård
Samverkan myndighetsutövning/tillsyn
Regional mottagningsavtal med migrationsverket (återuppta)
Bevakningsområde - Samlat "pendlarkort". Uppdraget har gått till
kollektivtrafikmyndighet
Säkerhetsskyddsanalys - möjligheter till gemensam analys?
Gemensam beredskap och krisledningsövning
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•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Kommuncheferna siktar på gemensam övning i oktober 2020 (krig).
Gemensamt informationsmaterial - både mot invånare och för internt bruk
Gemensam inköpsprocess
Gemensamma ekonomiprocesser? Hur kan vi effektivisera våra ekonomiska
administrativa system?
Bevakning av gemensamma IT-nämnden och licenskostnader.
Utveckling av personalsystemet.
Tydliggöra hur roll- och ansvarsfördelningen ut för förvaltning och utveckling
av personalsystemet. Har KCgruppen och Umeåregionen någon roll i
utvecklingen av systemet och processerna? Formulera ett tydlig uppdrag - vad
är nästa steg i utvecklingen?
EGTS
Studieresultat - Lärande. Vad gör att Örnsköldsvik har bra studieresultat?
Gemensamt svar på RUS
Transportplan
Arbetsmarknadskunskap i skolan + Destination jobb.

Kansliet uppdras att tillsammans med Karin A att sortera och strukturera ovanstående, och ta
fram ett förslag till URR.

Åtgärder
Karin sätter rubriker.
Ej angivet

Ej angivet

Beslut
Kansliet uppdras att tillsammans med Karin A sortera och strukturera
kommunchefsgruppens förslag till fokusområden 2020 och presentera ett förslag till
URR.

6.2. Mötestider 2020
Se förslag i bifogad fil.

Anteckningar
URR februari: Kommunchefsgruppen föreslår att URR i februari ersätts av business arena med
ev. kort URRmöte.
Förslag till URR
17-feb: Kvällsaktivitet kvällen före Business Arena Umeå
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18-feb: Business Arena Umeå heldag
8 april B-URR kl. 9-15 + URR: Budgetsamråd gemensamma nämnder samt URR
4-jun, kl. 9-15: URR
16-18 sept: Studieresa URR Business Arena Sthlm + andra besöksmål i närområdet
3 dec kl. 9-15: URR
Kommunchefsguppen föreslår i och med ovan att inget kommunstyrelseseminarium genomförs
2020. I stället föreslås att Lisa A L inbjuds till respektive KS för att presentera det arbete som
genomförs.

Beslut
Föreslagna mötesdatum presenteras vid URR den 29 november.
Kommunchefsgruppen beslutar föreslå att studieresan blir i samband med business
arena i sthlm den 16 - 18 september.
Kommunchefsguppen beslutar föreslå att inget kommunstyrelseseminarium
genomförs 2020. I stället föreslås att Lisa A L inbjuds till respektive KS för att
presentera det arbete som genomförs.

Bilagor
Förslag mötestider 2020.docx

6.3. Kommunstyrelseseminarium och/eller åka runt på "turne" till
kommunerna?
Efter utvärdering av Kommunstyrelseseminariet i april 2019 kom flera förslag på hur vi ska
genomföra KSS under 2020. Ett av förslagen var att åka och besöka våra kommuner för att bland
annat se exempel på vad UR-samarbetet leder till.
Inför planeringen av 2020 behöver kansliet input från Kommunchefsgruppen.

Anteckningar
Inget KSS kommer att genomföras under 2020. Business arena föreslås bli 2020 års studieresa.

Beslut
Kommunchefsgruppen föreslår URR att inget kommunstyrelseseminarium genomförs
under 2020.

9/14

6.4. Genomgång av budget 2020
Lisa går igenom förslag till budget 2020 utifrån prognostiserat resultat 2019.
Kommunchefsgruppen behöver ta ställning till vissa poster i den bilagda kostnadsbudgeten.
Detta är markerat med gul bakgrund i bifogat förslag.

Anteckningar
Vi återgår till full avgift 2020.
Vikariekostnad beslutas enligt förslag till 0,5 åa. Detta innebär att Maria fortsätter att arbeta 50%
åt Umeåregionen till den sista juni.

Åtgärder
Sammanfatta budgetförslag 2020.
2019-11-21

Lisa Andersson Lindberg

Beslut
Kommunchefsgruppen beslutar föreslå URR att årsavgiften 2020 blir 2 000 000 kr.
Kansliet uppdras sammanfatta budgetförslag 2020 utifrån KC-gruppens beslut om
årsavgift och överföring av överskott.

Bilagor
BUDGET Justerad 2020.docx

7. Skrotbilar
Ulf Månsson återrapporterar gällande skrotbilar.

Anteckningar
Ulf lämnar senaste information gällande arbetet med problematiken gällande skrotbilar.
Ulf samtalar med Dorotea som redan startat upp sitt arbete. Underlagen är beslutade i Dorotea.
Ulf har fått dessa underlag. Nordmaling kommer att titta på Doroteas arbete och arbeta vidare
med att Nordmaling ska ta liknande beslut som Dorotea.
Stena recycling kommer att hämta upp 12 bilar per gång om alla bilar är samlade på samma
ställe. 12 bilar per gång kostar 6000 kr/tillfälle.
Uppdraget om att driva in bilar på tomtmark måste vi samarbeta inom.
Ulf önskar att vi hittar någon stark kraft som kan ta tag i detta. Nordmaling orkar inte med detta
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själva. Vi måste även bevaka att detta står med i vårt landsbygdsstrategi.
Vi behöver en starkare tjänstemannagrupp som tar tag i myndighetsfrågor.
Ulf vidarebefordrar sitt material från Dorotea till Kommunchefsgruppen.
Kommunchefsgruppen fortsätter följa utredningen av möjliga åtgärder för hantering av skrotbilar.

Åtgärder
Bevaka skrotbilsfrågan
2020-01-16

Lisa Andersson Lindberg

8. Säkerhetsskyddsanalyser
Karin informerar muntligt under mötet.

Anteckningar
Karin informerar om att hon tillsammans med sin egen handläggare tittat över detta. Arbetet ska
inledas under 2020 vilket innebär att detta inte behöver vara klart under 2020.
Frågeställningar som Umeåregionen måste ta ställning till:

•
•
•

Vi behöver samverka generellt gällande beredskap.
Rekommendationerna verkar vara att inte upphandla detta.
Anställa? Köpa av Ö-vik/Umeå? Upphandla processtöd?

Området läggs in i förslag till samarbetsområden 2020.

Beslut
Frågan som samverkan angående säkerhetsskyddsanalyser läggs in i förslaget till
fokusområden för samverkan 2020.

9. Studieresa - Business arena
Anteckningar

•
•

Studieresa tillsammans föreslås bli Business arena i Stockholm.
Det ska finnas ett tydligt program med vem som ska besöka vad samt en
återrapport på detta ska genomföras.
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Ytterligare studiebesök när vi är i Stockholm?

•
•

Träffa riksdagen - infrastruktur?
Samarbeten kring tillsyn och myndighetsutövning - Södertörn

Ytterligare studiebesök i samband med Business Arena i sthlm undersöks om URR fattar beslut
om att resan blir på detta tema.

10. God och nära vård
Hitta datum, resonemang kring målgrupp, beslut om finansiering.
Målgrupp: Tjänstemän, inte politiker.
Förslag till datum: 27/2.
Finansiering:
Förslaget från Region Västerbotten är att kostnaden för genomförandet samfinansieras mellan
Umeåregionen och Region västerbotten.
Arrangemanget planeras vara en heldag med möjligheter till gruppdiskussioner. Max antal
deltagare är ca 140 personer. Upplägget kräver bla grupprum + stor lokal, teknik, fika och lunch
heldag, etc. Detta ger en ungefärlig kostnad på 120 tkr.
RVB har ställt frågan om att samfinansiera arrangemanget. Förslaget är att kostnaden delas 50/50
mellan parterna, under förutsättning att fördelningen av deltagare är 50/50. Detta ger att
Umeåregionen behöver budgetera 60 tkr (exkl arbetstid) antingen från vår gemensamma budget
eller att respektive kommun står för sin andel utifrån fördelningsnyckeln.
Jonas Nilsson Rob.

Anteckningar
22 januari föreslås som datum för en gemensam dag om god och nära vård från
kommunchefsgruppen.

11. Process EKB
Ulf Månsson. Dialog gällande metoden gällande EKB. Se bilaga

12/14

Anteckningar
Ulf Månsson lyfte frågan om möjligheter till samverkan för att hitta en lösning när det gäller
mottagande av EKB.
De nya mottagningstalen för EKB till kommunerna har nyss gått ut. Det konstateras att antalet
mottagna ensamkommande i flera kommuner är för långt för att det ska vara möjligt att
upprätthålla en kontinuitet i verksamhet.
Kommunchefsgruppen resonerar om att detta är en fråga för staten samt om ifall Umeåregionens
kommuner tillsammans kan verka för gemensamt mottagningstal även för EKB.
Frågan ställs också om det är möjligt för Umeå att bistå. Margaretha tar med sig frågan hem.

Åtgärder
Bevaka om frågan om EKB och mottagningstal ska upp igen.
2019-12-19

Lisa Andersson Lindberg

Bilagor
VB Angående andelar EKB.msg

12. Fortsatt utveckling, jämställdhet. Modellkommun
Karolina Johansson
"Vi hade Modellkommun i fredags och då kom frågorna upp hur vi tar arbetet vidare. Samtliga som
deltog tyckte att vi skulle diskutera på vilket sätt vi kan ”använda” vårt regionala arbete för att
fortsätta att utveckla jämställdhet (kopplat till arbetsgivarperspektiv, attraktivitet som region,
folkhälsa osv). Vi pratade om förutsättningar att kunna söka projekt mm. Linda G från Umeå
kommun sa att drev ett projekt där vi ev kunde bli delaktiga.
Sammanfattningsvis fick Karolina uppdraget att lyfta frågan i KC-gruppen men de närvarande från
Ö-vik och Nordmaling skulle förprata med sin kommunchef".

Anteckningar
Frågan om att lägga in samarbete kring "modellkommun" i årsplaneringen/aktivitetslistan för
2020 lyfts vid nästa kommunchefsmöte.

Åtgärder
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Lägg in frågan om samarbete kring modellkommun vid nästa KCmöte
Ej angivet

Maria Persson

13. Avtal för Destinationsutveckling, undertecknande
Anteckningar
Samtliga kommuner har fattat beslut om att ingå avtal med Visit Umeå AB om samarbete för
destinationsutveckling. Ett avtal har tidigare skickats runt för undertecknande av kommunerna
men detta ex. har kommit bort på posten.
Nya utskrifter av avtalet undertecknas på nytt av närvarande kommunchefer.

14. Övrig information
Återrapportering NIS föreslås ske direkt till respektive kommun.

Anteckningar
Återrapport av föregående NIS-projekt sker i respektive medverkande kommun.

Beslut
Återrapport av föregående NIS-projekt sker i respektive medverkande kommun.

15. Övriga frågor
16. Nästa möte
Nästa möte 12/12-2019 i Umeå stadshus

17. Mötet avslutas
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