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Protokoll

Mötet öppnades av ordf Magnus Haglund. Helen Sundström Hetta och Per-Eric Magnusson närvarade inte
vid mötet.

Protokoll KCmöte, Umeåregionen 2017-03-02.pdf

Mötesanteckningar från kommunchefsmötet 2017-03-02 gicks kortfattat igenom. Inga justeringar gjordes.

Anteckningar från telefonmötet 2017-03-14 behandlades under en egen punkt.

RR_anteckningar_2017-02-08.pdf

Kommunchefsgruppen följde upp regionrådsmötet 2017-02-08.

Det beslut som fattades angående ärende 4) Ökad regional konkurrenskraft lyftes särskilt;

_____________________________________________________________________________________

BESLUT:
Det finns en gemensam vilja i Umeåregionens regionråd att verka för en ökad regional konkurrenskraft
genom en stärkt infrastruktur i såväl nord-sydlig som öst-västlig riktning. Umeåregionen som
samarbetsorgan har en möjlighet att vara en koordinerad och stark röst för utveckling av infrastruktur till
gagn för norra Sverige.

Denna viljeinriktning ska formuleras skriftligt och kan ligga till grund för ett fortsatt strategiskt samarbete.

1. Mötets öppnande

2. Föregående mötesanteckningar

3. Uppföljning från senaste regionrådsmötet
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Kommunchefsgruppen uppdras föreslå en formulering av den gemensamma viljeinriktningen.
_____________________________________________________________________________________

Kommuncheferna diskuterade möjligt upplägg för ett fortsatt strategiskt arbete när det gäller trafik och
infrastruktur i Umeåregionen som funktionell region.

Det konstaterades att infrastukturfrågor och planeringsprocesserna är komplexa och i många fall
nödvändiga att hantera lokalt i varje kommun. Det som är önskvärt och möjligt att genomföra tillsammans i
Umeåregionkommunerna handlar om strategiskt valda och avgränsade satsningar utifrån identifierade
behov för Umeåregionen som funktionell region. Med trafikverkets metodik för åtgärdsvalsstudier kan
områden att gemensamt fokusera insatser kring identifieras och prioriteras.

En Umeåregiongemensam nulägesanalys kommer att behöva tas fram som utgångspunkt i det fortsatta
arbetet. En översikt behövs över vilka insatser/åtgärder som är aktuella, planerade och beslutade - och
vilka som inte är det, brister i UR:s transportsystem som finns kan samlas i en gemensam "bristbank" och
prioriteringar av åtgärder behöver göras.

I ett första läge behöver en första konkretiserad beskrivning av utvecklingsområdet och det fortsatta
arbetet inom Umeåregionen tas fram. Eventuella uppdrag behöver också formuleras.

Karin Ahnqvist fick uppdraget att formulera en beskrivning av fortsatt arbete utifrån kommunchefsgruppens
diskussion.

Kommunchefsgruppen beslutade också att föreslå regionrådet att de avsatta datumen 25-26 oktober 2017
viks för fördjupade samtal utifrån temat infrastruktur och strategisk trafikplanering i Umeåregionen som
funktionell region. Detta datum kan nyttjas för förankring och fortsatt strategisk planering för gemensamma
insatser.

Digitalisering som en del av infrastrukturen i en funktionell region föreslås också lyftas in vid detta tillfälle.

ÅTGÄRDER SLUTDATUM ANSVARIG

Sätt samman en arbetsgrupp?

Beskrivning av det fortsatta arbetet
avseende infrastruktur och trafikplanering
i Umeåregionen som funktionell region
(bristbank, åtgärdsvalsstudie,
prioriteringar osv)

Karin Ahnqvist

Ta fram skiss för innehåll och program
25-26 oktober 2017

2017-05-10 Lisa Andersson Lindberg

Förfrågan till digitala Västerbotten om att
bidra med planering och innehåll för en
av halvdagarna 25-26 okt

2017-04-17 Lisa Andersson Lindberg

Föreslå en formulering av den
gemensamma viljeinriktningen.
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BESLUT
Karin Ahnqvist uppdras att beskriva fortsatt arbete för infrastruktur och strategisk trafikplanering utifrån
kommunchefsgruppens diskussion

25-26 oktober 2017 viks för fördjupade samtal för Regionrådet utifrån temat infrastruktur och strategisk
trafikplanering i Umeåregionen som funktionell region. Digitalisering som en del av infrastrukturen i en
funktionell region föreslås också lyftas in vid detta tillfälle.

Fråga från Flyktinghandläggare till kommunchefsgruppen..pdf

Kommunchefsgruppens avsikt är att presentera ett förslag till beslut när det gäller Umeåregionens
gemensamma flyktingmottagning vid regionrådsmötet den 24 maj. Ett förslag till ny struktur för samarbetet
behöver tas fram utifrån det faktum att stora förändringar skett såväl i varje kommun som i landet i stort.

Umeå kommun, genom Johan Gammelgård, har fått uppdraget av kommunchefsgruppen att svara för att
ta fram det förslag till beslut samt det underlag med förslag till fortsatt arbete som ska presenteras för
regionrådet.

Förslag till beslut och underlag presenteras i KCgruppen den 10 maj.

Underlaget som presenteras tillsammans med förslag till beslut ska innehålla:

• en beskrivning av bakgrund orsaker till att en förändring av nuvarande samverkansstruktur
behöver ses över

• ett förslag till ny struktur och arbetssätt för samarbete avseende integration och etablering i
Umeåregionen som arbetsmarknadsregion

• ett förslag till preciserat uppdrag till flyktingsamordnargruppen

När det gäller samhällsorienteringen kvarstår beslutet om fortsatt samordning av samhällsorientering med
Umeå som värdkommun. Villkor och relationen mellan parterna ska regleras i ett tjänsteköpsavtal.

Ärendebeskrivning

En skrivelse har kommit från kranskommunernas flyktinghandläggare/flyktingsamordnare beträffande
nuläge och framtid för "Umeåregionens gemensamma flyktingmottagning". Se bilaga.

Johan Gammelgård har bjudits in till mötet för att delta i dialogen tillsammans med kommuncheferna.

De frågeställningar som arbetsgruppen/samordningsgruppen ställer är:

1. Hur planerar ni att samverkan ska utformas framöver när det gäller flyktingmottagandet i
Umeåregionen?

2. Vilken planering finns för de två gemensamma tjänsterna som samfinansieras?

3. Har samverkansavtalet för Umeåregionens flyktingmottagande daterat den 25/2 2015 sagts upp? Om
inte, hur kommer det sig att förändringar av de gemensamma tjänsterna kunnat genomföras?

Vidare bör också ett klargörande göras angående den ledningsgrupp som omnämns i underlaget. Denna
ledningsgrupp är idag inte formerad vilket medfört oklarheter kring i vilka forum vilka frågor ska lyftas.

4. Samråd - gemensam flyktingmottagning

3 / 10



BESLUT
Kommunchefsgruppen beslutar presentera ett förslag till beslut när det gäller Umeåregionens
gemensamma flyktingmottagning vid regionrådsmötet den 24 maj. Underlaget ska innehålla förslag till
ny struktur och arbetssätt för samarbete avseende integration och etablering i Umeåregionen som
arbetsmarknadsregion.

Magnus Haglund informerade kommuncheferna om det pågående arbetet gällande utökat samarbete
mellan Örnsköldsviks överförmyndarverksamhet och Överförmyndare i Umeåregionen (ÖFUR).

Örnsköldsviks kommun har inför innevarande mandatperiod konstaterat behoven av att stärka
överförmyndarverksamheten, att minska sårbarheten och öka rättssäkerheten genom samarbete genom
samarbete i en gemensam nämnd med andra kommuner. Tidigare försök har gjorts med kommuner i
Västernorrland. Nu har en förfrågan till gjorts om att ingå i Umeåregionens gemensamma
överförmyndarnämnd.

En arbetsgrupp bestående av tjänstepersoner från Örnsköldsvik och Umeåregionens
överförmyndarverksamhet arbetar nu tillsammans för att se över möjligheter till fördjupad samverkan i en
gemensam nämnd men också på operativ verksamhetsnivå.

Kommunchefsgruppen ställde sig positiv till fördjupad samverkan gällande utökat samarbete mellan
Örnsköldsviks överförmyndarverksamhet och Överförmyndare i Umeåregionen (ÖFUR).

Bakgrund

Överförmyndare i Umeåregionen (ÖFUR) är idag en gemensam administrativ, beredande och
verkställande organisation för överförmyndarna i Robertsfors, Vännäs, Vindeln, Bjurholm, Nordmaling och
Umeå kommuner.

Kontoret finns idag i Umeå centrum och Umeå kommun är värdkommun för nämnden samt arbetsgivare
för de anställda vid det gemensamma kontoret. Samarbetet regleras i ett samarbetsavtal och i ett
reglemente för nämnden.

I Örnsköldsviks kommun finns en förtroendevald överförmyndare med ett kansli bestående av 7,25
heltidsanställda.

Örnsköldsviks kommun har inför innevarande mandatperiod konstaterat behoven av att stärka
överförmyndarverksamheten, att minska sårbarheten och öka rättssäkerheten genom samarbete.

Inför bildandet av Umeåregionens gemensamma överförmyndarnämnd fanns Örnsköldsviks kommun med
i utrednings- och förankringsarbetet. Dock fanns det då ett väletablerat samarbete mellan Örnsköldsviks,
Sollefteås och Kramfors kommuner. Örnsköldsviks kommun valde att gå vidare med att bilda gemensam
nämnd med dessa kommuner. Processen utmynnade dock inte i ett bildande av någon gemensam nämnd
eller avtalsbaserad samverkan.

Behoven kvarstår av samarbete och samverkan och frågan har därför lyfts från Örnsköldsviks kommun om
att ingå i nuvarande gemensamma överförmyndarnämnd.

BESLUT
Kommunchefsgruppen ställer sig positiv till fördjupad samverkan gällande utökat samarbete mellan
Örnsköldsviks överförmyndarverksamhet och Överförmyndare i Umeåregionen (ÖFUR).

5. Information - Utökat samarbete Umeåregionens överförmyndare
och Örnsköldsviks överförm.
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Karin Ahnqvist informerade kortfattat om det pågående samarbetet mellan Umeås, Vindelns och
Robertsfors kommuner beträffande räddningstjänst. En gemensam nämnd kommer att bildas.

De övriga kommuncheferna fick frågan om ifall det fanns synpunkter på om begreppet "Umeåregionen"
används i benämningen av nämnden trots att alla kommuner inte deltar i samarbetet. Ingen hade några
invändningar mot namnförslaget.

Vidare diskuterades anslutning av den gemensamma räddningstjänstsorganisationen till KAC i
Örnsköldsvik.

En presentation av status vad gäller samarbetet kring KAC önskades. Representanter från verksamheten
bjuds in till nästa kommunchefsmöte för att ge en lägesbild och presentera resultat av Nordmalings
anslutning till KAC.

ÅTGÄRDER SLUTDATUM ANSVARIG

Bevaka att anslutning till KAC finns med i
planeringen av den nya
räddningstjänstverksamheten Umeå -
vindeln - Robertsfors

Magnus Haglund

Bjud in KAC till KCmöte 10 maj.
Presentation av läget när det gäller
samordning + resultat av utvärdering av
Nordmalings anslutning.

2017-04-25 Magnus Haglund

BESLUT
Kommunchefsgruppen har inga invändningar mot att begreppet "Umeåregionen" används i
benämningen av den nämnd för räddningstjänst som ska bildas tillsammans av Vindelns, Umeås och
Robertsfors kommuner.

Representanter från KAC bjuds in till nästa kommunchefsmöte den 10 maj för att ge en lägesbild av
"samordnad larmhantering" samt för att presentera resultat av Nordmalings anslutning till KAC.

Arbetsmarknadskunskap.170405.docx

En kort avstämning gjordes angående projektet Arbetsmarknadskunskap i Umeåregionen. En
informationsträff hölls den 5/4 och en inbjudan ska ha gått ut till näringslivschef, skolchef och kommunchef
i kommunerna. Ytterligare informationstillfällen kommer enligt uppgifter från projektägaren att komma
senare under våren/tidig höst.

Hittills gjorda tilläggsbeställningar 20170331.pdf, 8) ny ppt - Dialog kring finansiering 170404.pptx

Kommunchefsgruppen stämde av läget vad gäller införande av gemensamt PA-system. En återrapport
från ett möte mellan representanter för Umeåregionens kommunchefer och Vismas ledning gavs av Jonas
Jonsson och Håkan Wretling. Syftet med det mötet var att klara ut hur eventuella brister som uppkommer i
projektet fortsättningsvis ska hanteras. Ett ytterligare möte kommer att hållas på Arlanda den 18 april.

6. Information - gemensam räddningsnämnd Umeå, Vindeln,
Robertsfors kommun

7. Avstämning - Arbetsmarknadskunskap i Umeåregionen

8. Avstämning - Införande gem. PA-system
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Införandet löper på och GO-beslut för start för Umeå och Vindeln 1 maj är fattat av styrgruppen.

Kommuncheferna resonerade också kring några principfrågor när det gäller kostnadsfördelning och
mandat som hade lyfts vid det extra avstämningsmöte med kommunchefsgruppen 14 mars.

• Om stora avvikelser och därmed kostnader uppstår på grund av strul orsakade av en enskild
kommun – ska vi då betala solidariskt utifrån fördelningsnyckeln eller ska var och en betala för sitt
eget strul?

Svar utifrån gemensamt resonemang: Principen ska vara solidarisk finansiering av sådant som
uppstår i projektet.

• Vem kan fatta beslut om att acceptera ev. krav på ekonomisk kompensation från visma?

Svar utifrån gemensamt resonemang: Umeå som värdkommun har genom sitt projektägarskap
också mandatet att förhandla med leverantören om sådant som rör projektet och ev. avvikelser i
relation till projektet.

• Hur ska vi resonera kring finansiering av tilläggsbeställnignar?

Svar utifrån gemensamt resonemang: Tilläggsbeställningar som är nödvändiga att göra för att
följa projektplanen och det som ligger inom ramen för projektet finansieras solidariskt.
Tilläggsbeställningar som ligger utöver den ursprungliga upphandlingen finansieras av de som
berörs.

Information TIA_länsstyrelsen_asyl.docx, Kommun Tidiga insatser för asylsökande.pptx

Föredragande: Maria H Andersson, Integrationsstrateg, Länsstyrelsen i Västerbotten

Maria H Andersson, Integrationsstrateg, Länsstyrelsen i Västerbotten närvarade för att informera
kommuncheferna om länsstyrelsernas nya uppdrag från regeringen att samordna tidiga insatser för
asylsökande.

Bakgrunden är att det under hösten 2016 pågick ett förberedande arbete med inventering, dialog med
berörda parter och uppbyggnad av nya eller utveckling av befintliga strukturer för samordningsuppdraget.

Från och med den 1 januari 2017 är arbetet med att samordna insatser riktade mot asylsökande eller
personer med uppehållstillstånd i Migrationsverkets boenden igång.

Maria H Andersson berättade bland annat att länsstyrelsernas uppdrag är att samordna, stödja utförare
och att disponera och betala ut medel till främst idéburen och ideell sektor/civila samhället för att bedriva
tidiga insatser.

Insatser som beviljas medel är tex kurser och cirklar i svenska, språkcaféer och andra mötesplatser som
praktiskt syftar till att öva svenska språket, friskvårdsinsatser, friluftsaktiviteter och liknande.

8.1. Resultat från mötet med VISMA

9. Länsstyrelsen - Tidiga insatser för asylsökande
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§37- beredskap och kapacitet
Sökande: kommuner/kommunalförbund
Målgrupp: nyanlända och ensamkommande barn
3,2 milj

§37a – flyktingguider och familjekontakter
Sökande: kommuner/kommunalförbund i samverkanmed idéburen sektor/civila samhället
Målgrupp: asylsökande, ensamkommande barn och nyanlända
1,8 milj

Medel till tidiga insatser för asylsökande
Sökande: civila samhället, i vissa fall kommuner.
Målgrupp: asylsökande över 18 år
3,1 milj

Presentationen bifogas.

http://extra.lansstyrelsen.se/integration/Sv/tidiga-insatser-asylsokande

Brev till Umeåregionens kommuner.pdf, Bilaga 1-6_ Brev till Umeåregionens kommuner.pdf, Förslag till
IOP Brottsofferjouren Umeåregionen.pdf, Statistik Umeå_brottsofferstöd2016.pdf,
Umeåregionen_brottsofferjouren.pptx

Föredragande: Fredrik Mellqvist, v generalsekreterare Brottsofferjouren Sverige, www.boj.se
Kristian Rönström, v ordf Brottsofferjouren Umeå
Eva Strangert, ordf Brottsofferjouren Umeå, www.umea.boj.se

Brottsofferjouren Umeå, hade bjudits in till kommunchefsmötet för att presentera ett förslag till förstärkt och
förtydligat samarbete mellan Brottsofferjouren och Umeåregionens kommuner.

De föredragande från Brottsofferjouren (boj) presenterade verksamheten och ett förslag att ingå
partnerskapsavtal.

Avsikten med avtalet är att stärka det stöd till brottsoffer som Brottsofferjouren ger. I avtalet föreslås att en
50 % tjänst inrättas med koordinerande funktion.

Medfinansieringen skulle vara 3 kr per kommuninnevånare årligen och avser täcka Brottsofferjourens
samtliga kostnader för uppdraget i xxxxxx kommun.

Kommunchefsgruppen var överens om att ta hem frågan i respektive kommun för dialog och beslut. För att
underlätta dialogen på hemmaplan önskade kommunchefsgruppen att boj kortfattat tydliggör på vilket sätt
en politisk prioritering av området ger en förbättring för medborgarna i kommunerna.

10. Förfrågan om förstärkt samarbete mellan Umeåregionens
kommuner och Brottsofferjouren
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Kommunchefsgruppen diskuterade efter föredragningen att en fråga bör ställas till landstinget om att bidra
utifrån ett folkhälsoperspektiv.

Bakgrund

Brottsofferjouren Umeå har sedan mer än 25 år givit stöd till många tusental brottsutsatta och vittnen inom
Umeå Bjurholms, Nordmalings, Robertsfors, Vindelns och Vännäs kommuner. Jouren ger genom sitt
brottsofferstöd årligen medmänskligt samtalsstöd till mellan 300 och 350 brottsdrabbade och deras
anhöriga. Genom sitt vittnesstöd får dessutom årligen mer än 500 målsägande, vittnen och anhöriga
information och stöd i domstol i samband med rättegång. Det direkta stödet tillsammans med de insatser
som krävs för planering, utbildning mm uppgick under förra året i timmar räknat till ca 3000.
Brottsofferjourens insatser bidrar härigenom till det stöd som enligt socialtjänstlagen åligger kommunerna.
Verksamheten, som drivs helt ideellt, bygger på ett nära samarbete med polisen och domstolen som
förmedlar ärendena till jouren. Alla stödjare arbetar under tystnadslöfte och har genomgått den utbildning
som riksorganisationen, Brottsofferjouren Sverige, föreskriver.

Med åren har verksamheten utvecklats och nya utmaningar har tillkommit. Det behövs ett komplement till
de i övrigt ideella insatserna - möjligheten att anställa en samordnare på halvtid för den planering som
stödinsatserna kräver.

Ett partnerskapsavtal (IOP) mellan Brottsofferjouren och Umeåregionens kommuner, där en halvtids
samordnare skulle finansieras genom ett uttag av 3 kr per kommuninvånare årligen, skulle långsiktigt
trygga den fortsatta verksamheten inom hela Umeåregionen. Det skulle också ge utrymme för ökad
samverkan enligt uppsatta gemensamma mål och därigenom vara värdeskapande för kommunerna
gentemot sina medborgare.

Mot bakgrund av detta skickades vid årsskiftet 2016-2017 ett brev med en förfrågan och ett förslag till
stärkt samarbete till samtliga kommunledningar i Umeåregionen (ex. örnsköldsvik). Se bilaga.

ÅTGÄRDER SLUTDATUM ANSVARIG

Ta hem frågan för dialog och beslut om
förfrågan att ingå partnerskapsavtal (IOP)
med brottsofferjouren och därmed avsätta
årliga kommunala medel för
samfinansiering av en 50% tjänst med
koordinerande funktion. Frågan lyfts igen
vid kommunchefsmötet 2017-05-10
alternativt 2017-06-08.

2017-05-09 Karolina Johansson

Ta hem frågan för dialog och beslut om
förfrågan att ingå partnerskapsavtal (IOP)
med brottsofferjouren och därmed avsätta
årliga kommunala medel för
samfinansiering av en 50% tjänst med
koordinerande funktion. Frågan lyfts igen
vid kommunchefsmötet 2017-05-10
alternativt 2017-06-08.

2017-05-09 Per-Eric Magnusson

Ta hem frågan för dialog och beslut om
förfrågan att ingå partnerskapsavtal (IOP)
med brottsofferjouren och därmed avsätta
årliga kommunala medel för
samfinansiering av en 50% tjänst med
koordinerande funktion. Frågan lyfts igen

2017-05-09 Håkan Wretling
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vid kommunchefsmötet 2017-05-10
alternativt 2017-06-08.

Ta hem frågan för dialog och beslut om
förfrågan att ingå partnerskapsavtal (IOP)
med brottsofferjouren och därmed avsätta
årliga kommunala medel för
samfinansiering av en 50% tjänst med
koordinerande funktion. Frågan lyfts igen
vid kommunchefsmötet 2017-05-10
alternativt 2017-06-08.

2017-05-09 Helen SundstromHetta

Ta hem frågan för dialog och beslut om
förfrågan att ingå partnerskapsavtal (IOP)
med brottsofferjouren och därmed avsätta
årliga kommunala medel för
samfinansiering av en 50% tjänst med
koordinerande funktion. Frågan lyfts igen
vid kommunchefsmötet 2017-05-10
alternativt 2017-06-08.

2017-05-09 Jonas Jonsson

Återkoppla kommunernas beslut till
brottsofferjouren

2017-06-15 Lisa Andersson Lindberg

Förfrågan till landstinget om att bidra
utifrån ett folkhälsoperspektiv

2017-05-10

Ta hem frågan för dialog och beslut om
förfrågan att ingå partnerskapsavtal (IOP)
med brottsofferjouren och därmed avsätta
årliga kommunala medel för
samfinansiering av en 50% tjänst med
koordinerande funktion. Frågan lyfts igen
vid kommunchefsmötet 2017-05-10
alternativt 2017-06-08.

2017-05-09 Karin Ahnqvist

BESLUT
Respektive kommunchef tar hem frågan för dialog och beslut om - att ingå partnerskapsavtal (IOP) - att
avsätta medel för samfinansiering av 50% samordnande tjänst. Frågan lyfts igen vid
kommunchefsmötet 2017-05-10 alternativt 2017-06-08. Återkoppling kommer att ges till
brottsofferjouren.

Föredragande: Lars Eriksson, Andreas Skogh, Digitala Västerbotten.

Lars Eriksson, Andreas Skogh, Digitala Västerbotten deltog för att kortfattat följa upp
kommunchefsgruppens beslut att hålla en workshop på temat "att leda digitalisering".

Kommuncheferna var överens om behovet både kompetenshöjning i gruppen och ett samlat fortsatt
strategiskt arbete. En planering behöver göras för båda dessa delar och Lisa A L utsågs att tillsammans
med Digitala Västerbotten.

11. Att leda digitalt - digitala Västerbotten
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Frågan om ifall Umeåregionens nätverk och samarbetsgrupper kan vara en plattform för det fortsatta
arbetet lyftes också kort.

BESLUT
Kommunchefsgruppen uppdrog Lisa A L att vara kontaktperson gentemot Digitala Västerbotten i det
fortsatta planeringsarbetet.

"Digitalisering" föreslås vara ett tydligt inslag vid "Regionrådsseminarium" 25-26 oktober

Den 19-20 oktober har kommundirektörsföreningen höstkonferens i Stockholm. En fråga lyftes om att
kommunchefsgruppen planerar att träffas i Stockholm dagen före konferensen, den 18 oktober, för en
"Strategidag"/fördjupade samtal om Umeåregionfrågor. Förslaget mottogs positivt och Lisa A L uppdrogs
göra en kallelse.

Plats för regionrådsmötet den 24 maj beslutades vara Umeå.

Kommande möten:

KCmöte maj on 2017-05-10 08:30-12:00

Regionrådsmöte möte maj to 2017-05-24 09:00 - 15:00
i Umeå

KCmöte juni to 2017-06-08 08:30-12:00

BESLUT
Kommunchefsgruppen lägger in den 18 oktober för gemensam träff i stockholm i samband med
kommundirektörsföreningens höstkonferens.

12. Nästa möte

13. Övriga frågor

Remissvar Umeå regionkommun.docx, remiss vll regionkommun.pdf

13.1. Remiss regionkommun

14. Mötets avslutande
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