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Kommunchefsmöte 19 okt 2017
1.

Mötet öppnas
Magnus Haglund öppnade mötet. Jonas Jonsson hade anmält frånvaro.

2.

Föregående möte
Anteckningar kommunchefsmöte 2017.pdf
Kommunchefsgruppen gick igenom anteckningar från mötet 2017-09-27. Se bifogad fil. Några av
ärendena från förra mötet återfinns i denna dagordning.

3.

PA-systemet - status
Föredragande: Magnus Haglund
Magnus gav en kort rapport av läget när det gäller införandet av PA-system.
Magnus kommer att ge information till övriga kommunchefer i det som sker angående
Örnsköldsviks beslut om att skjuta på införandet i Örnsköldsvik med bolag.

4.

Bildandet av regionkommun
Föredragande: Karin Ahnqvist
Karin A är vald till kommunchefsgruppens kontaktperson för bildandet av regionkommun.
Skellefteåregionen och R8 har också valt representanter.
Karin A återrapporterade sedan senaste kommunchefsmötet.

5.

Samverkansform i Umeåregionen med Arbetsförmedlingen
Föredragande: Karin Ahnqvist
Karin A berättade att hon träffat Carola Larsson, Arbetsförmedlingen i Umeå/Umeåregionen för att
resonera om fortsatta samverkansmöjligheter.
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Idag finns ett flertal olika krav på överenskommelser om samverkan mellan kommuner och
Arbetsförmedlingen.
SKL och Arbetsförmedlingen har träffat en övergripande överenskommelse på nationell nivå om att
stödja samverkan regionalt och lokalt.
Det finns ett intresse från arbetsförmedlingen i Umeåregionen att träffa en gemensam
överenskommelse med kommunerna i regionen med utgångspunkt i den övergripande
överenskommelsen. En sådan ök skulle ligga i linje med det prioriterade området ”Umeåregionen
som arbetsmarknadsregion” och skulle vidare kunna utgöra en grund för att konkretisera arbetet
för en gemensam arbetsmarknadsregion.
Förslaget som presenterades av Karin var att ta fram en regional överenskommelse.
Det upplägg som diskuterades var:
• Inledande info om Umeåregionen som arbetsmarknadsregion
• Listning över olika överenskommelser som finns idag
• Prognos - behov av arbetskraft/kompetens på arbetsmarknaden i UR
• Prognos - tillgången till arbetskraft/kompetens i UR
• Analys av behov vs tillgång på arbetskraft/kompetens i UR = analys av gapet
• Några ”handslagspunkter” / Överenskommelse mellan Arbetsförmedlingen och
Umeåregionens kommuner
Önskemålet är att Örnsköldsviks kommun också ingår i den gemensamma analysen och
överenskommelsen även om Örnsköldsvik administrativt tillhör en annan arbetsförmedling.
Kommunchefsgruppen resonerade om hur konkret en regional överenskommelse bör vara och slöt
sig till att det finns ett värde i en övergripande regional analys och överenskommelse som kan
konkretiseras i varje kommun.
Seminarium 13 december
Kommuncheferna resonerade också om möjligheten att agera som en gemensam aktiv part vid det
seminarium som arbetsförmedlingen arrangerar den 13 december. Kommunchefsgruppen
beslutade att samordna deltagandet den 13 december.
Ansvariga fortsättning
Johan T och Karin A fick uppdraget att ta frågan om gemensam ök vidare. Johan T kontaktar AF
och undersöker möjligheten att få in statistik om Örnsköldsvik till den gemensamma analysen och
överenskommelsen.
ÅTGÄRDER

SLUTDATUM

ANSVARIG

Ta fram förslag till gemensam ök med
AF i Umeåregionen

Karin Ahnqvist

Ta fram förslag till gemensam ök med
AF i Umeåregionen

Johan Tegnhed

Rigga deltagande vid AF:s
seminarium den 13 december?

2017-12-08

Bevaka frågan om gemensam ök
med AF - arbetsmarknadsregionen

2017-12-08

Lisa Andersson Lindberg

BESLUT
Kommunchefsgruppen beslutar att ett förslag till gemensam överenskommelse, ink analys av
arbetsmarknaden, om samarbete med AF i Umeåregionen ska tas fram
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Kommunchefsgruppen beslutar att kommunerna deltar som en (1) part vid AF:s seminarium
den 13 december 2017.

6.

Pendlarkort, återkoppling sedan senaste KCmötet
Föredragande: Lisa Andersson Lindberg
Lisa informerade kortfattat att kontakt med Harriet är tagen. Frågan hör hemma i regionfullmäktige.
Frågan lyfts igen vid senare KCmöte pga tidsbrist.

7.

ÅTGÄRDER

SLUTDATUM

ANSVARIG

Lyft frågan om samlat pendlarkort vid
kommande KCmöte

2017-11-16

Lisa Andersson Lindberg

Nationella transportplanen - Övik önskar regionrådets stöd ang
prioriterat objekt
Kortfattad motivering till varför E4 förbifart Örnsköldsvik_formulering remissvar2017.pdf
Föredragande: Lisa Andersson Lindberg
Lisa A L informerade om att en förfrågan om att få umeåregionkommunernas stöd för Förbifart E4 i
Örnsköldsvik har inkommit från Örnsköldsviks kommun.
En remiss från Trafikverket med förslag på Nationell transportplan för 2018-2029 har gått ut till
kommunerna. Yttrande över förslaget ska vara inlämnat till Näringsdepartementet senast 30
november 2017.
Ett omfattande vägobjekt som ej fanns med i Trafikverkets planförslag var ny förbifart Örnsköldsvik
(Åsbergstunneln). Örnsköldsviks kommun söker stöd inom Umeåregionen kring denna fråga.
Ett förslag till formulering visades. Se bifogad fil.
Kommunchefsgruppen beslutade att förfrågan och förslaget till formulering skaskickas ut till
kommunerna i Umeåregionen.
Frågan lyfts inte i regionrådet eftersom detta är en fråga där respektive kommun fattar beslut om
ställningstagande.

ÅTGÄRDER

Förbifart E4 övik - skicka ut förslag till
formulering

SLUTDATUM

ANSVARIG

Lisa Andersson Lindberg

BESLUT
Kommunchefsgruppen beslutade att Örnsköldsviks förfrågan om stöd för E4 förbifart
Örnsköldsvik i yttranden till trafikverket ska skickas ut till respektive kommun.

8.

Strategisk beredskap inför kommande programperiod
Frågan om hur kommunerna tillsammans ska förbereda sig inför kommande programperiod lyfts.
Kommuncheferna resonerade om behovet av strategisk planering och förberedelse inför
kommande programperiod.
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Det konstaterades att norra Sverige troligtvis inte längre kommer ha tillgång till samma typ av EUmedel för glest befolkade områden som tidigare år.
Kommunchefsgruppen slöt sig till att fortsätta diskussionen vid senare möte.

9.

ÅTGÄRDER

SLUTDATUM

ANSVARIG

Ta upp frågan om strategisk
beredskap inför kommande
programperiod

2017-11-09

Lisa Andersson Lindberg

Samhällsorientering i Umeåregionen. Tillfällig ök på gång.
Föredragande: Lisa Andersson Lindberg
Lisa A L informerade om att en skriftlig överenskommelse har efterfrågats om att umeå fortsätter
leverera samhällsorientering efter årsskiftet. En sådan överenskommelse ska tas fram av Umeå.
Kommunchefsgruppen resonerade kort om ifall det är möjligt att köpa samhällsorientering från
Örnsköldsviks kommun. Örnsköldsvik samarbetar idag med kommuner i Västernorrland när det
gäller samhällsorientering.Magnus Haglund tog på sig att undersöka möjligheterna .
Kranskommunernas kommunchefer konstaterade än en gång att det inte är aktuellt med
samhällsorientering i egen regi. Vinsterna med samordnad samhällsorientering som lyftes var
hållbarhet över tid, minskad sårbarhet och bättre möjligheter till kvalitetsgranskning.
Lisa A L återkommer till flyktinghandläggarna och till kommuncheferna när ett förslag till
överenskommelse har tagits fram av Umeå.

ÅTGÄRDER

SLUTDATUM

ANSVARIG

Magnus kollar upp om det är möjligt
för kranskommunerna att samarbeta/
köpa tjänst från övik när det gäller
samhällsorientering.

2017-11-15

Magnus Haglund

Lisa A L bevakar att förslag till tillfällig
ök om fortsatt samhällsorientering
efter årsskiftet.

2018-01-19

Lisa Andersson Lindberg

10. SNS - presentation av verksamheten och aktuell forskning
171016 SNS Västerbotten_komprimerad.pdf
Föredragande:
Mikael Witterblad, chef forskningsprogram vid SNS
Evelina Björkegren forskningsledare vid SNS
Mikael Witterblad, chef forskningsprogram vid SNS och Evelina Björkegren forskningsledare vid
SNS närvarade för att presentera sin verksamhet och några av SNS's senaste forskningsprojekt.
Den presentation som visades bifogas anteckningarna.
SNS bedriver bland annat ett projekt kallat "Vård och omsorg i det 21:a århundradet" och
kommunchefsgruppen resonerade om det faktum att kommunerna idag står för en stor del av vård
och omsorg i landet.
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Det finns ett intresse i kommunchefsgruppen om en fortsatt dialog om framtida forskningsprojekt
utifrån de utmaningar som kommuner i Sverige står inför och Lisa A L uppdrogs håller kontakt med
SNS om vad medlemskap skulle innebära.
Kommunchefsgruppen tackade för en intressant föredragning.

11.

ÅTGÄRDER

SLUTDATUM

ANSVARIG

Lisa A L kontaktar SNS för mer
information om vad medlemskap
skulle innebära

2017-11-10

Lisa Andersson Lindberg

Mötestider 2018
Ett önskemål om att lägga mötestiderna på torsdagar lades fram. Lisa A L ska revidera förslaget
och skicka ut till KC-gruppen.

ÅTGÄRDER

SLUTDATUM

ANSVARIG

Revidera förslag till mötestider 2018

2017-10-30

Lisa Andersson Lindberg

12. Övriga frågor
13. Nästa möte
Kommunchefsmöte: 2017-11-16, beredande inför regionrådsmöte 2017-11-29.

14. Mötet avslutas
Mötet avslutades och kommunchefsgruppen gick vidare till kommundirektörföreningens
höstkonferens.
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