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KCmöte 2018-01-25 minnesanteckning

Per-Eric öppnade mötet. Två övriga frågor anmäldes:
- Uppdatering av gemensam vindkraftplan
- Kort info - Remiss lokaltrafik region Västerbotten

Anteckningar Kommunchefsmöte, Umeåregionen - Tors, 14 Dec, 2017.pdf
Se bilaga.

Föregående anteckningar gicks igenom. Frågan om pendlarkort diskuterades. Ärendet finns också
på dagordningen och noteras där.

Presentation Strategi Privatturismen.pptx, samverkansavtal turism.pdf, Sammanställning
SWOT.docx, Strategi Privatturism 18 januari 2017.docx_.pdf

Peter Juneblad, Claudia Wieczorek och Ann Lindberg närvarade på plats, Sirpa Kärki deltog via
Lync.

Sirpa presenterade den strategi för utveckling av besöksnäring som tagits fram inom ramen för
projekt Effekt. Strategin fokuserar på privatturismen.

Samarbetet i Umeåregionen i frågor om turism och besöksnäring är väl etablerat sedan många år
tillbaka. Samarbetet och finansieringen av gemensamma marknadsföringsinsatser är reglerat i ett
löpande samverkansavtal, se bilaga.

Strategin har arbetats fram i den arbetsgrupp för turismsamordning som arbetar med samordning
och framtagande av bland annat informationsfoldrar och marknadsföringsmaterial.

Syftet med den strategi som tagits fram är dels att driva inresandet till Umeåregionen och dels att
Ena destinationen och ge en tydlig bild om vad vi gör gemensamt. Strategin ligger också i linje

1. Mötet öppnas

2. Föregående möte

3. Besöksnäring – strategi och nuläge
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med Västerbottens turism's vision ”Från kust till inland ska vi tillsammans skapa en hållbar och
attraktiv destination med natur och kultur i fokus.”

Några av de utvecklingsområden som lyfts i strategin är utveckling av leder passande för "soft
avengers" och att förbättra transportmöjligheter inom regionen.

Kommunchefsgruppen tackade för en bra presentation och hade inga synpunkter på den strategi
som tagits fram. Presentation, swot-analys och strategi återfinns i bilaga.

Peter Juneblad stannade kvar och beskrev det arbete som pågår i Umeå för att samordna och
utveckla kommunens arbete med besöksnäring. Kommuncheferna välkomnade en utveckling av
nuvarande strukturer och samarbetsformer utifrån den framtagna strategin. Det konstaterades att
det nuvarande avtalet mellan kommunerna kan komma att behöva förändras för att matcha
framtida arbete och rollfördelning.

Kommunchefsgruppen beslutade föreslå Regionrådet att frågan om besöksnäringsstrategi och
framtida arbetssätt presenteras som ett helt "paket" vid regionrådsmötet den 17 maj. Ett underlag
med förslag till framtida struktur, baserat på besöksnäringsstrategin, tas fram och presenteras.

ÅTGÄRDER SLUTDATUM ANSVARIG

Ta fram underlag för framtida
struktur för samarbetet utifrån
besöksnäringsstrategin.

2018-05-04 Lisa Andersson Lindberg

Bevaka frågan om
besöksnäringsstrategi - upp på RR
17 maj

2018-02-22 Lisa Andersson Lindberg

BESLUT
Kommunchefsgruppen beslutar föreslå Regionrådet att besöksnäringsstrategin presenteras
tillsammans med ett förslag till framtida samarbetsstruktur vid regionrådsmötet den 17 maj.

Lisa A L berättade att hon tagit kontakt med Västerbottens handelskammare för att få till stånd en
styrgrupp för projektet Arbetsmarknadskunskap i Umeåregionen (AMK). En styrgrupp ska nu
formas.

Västerbottens Handelskammare som är projektägare för projektet har därför önskat att
kommunchefsgruppen utser 2 st. (eller möjligen 3) representanter till styrgruppen för projektet.

Styrgruppens syfte är att få insyn/information om projektets fortskridande och checka av att
projektägaren uppnår syftet och målet med projektet, men framförallt att hitta former för fortsatt
arbetssätt med Arbetsmarknadskunskap i Umeåregionen efter projekttiden.

Kommuncheferna beslutade att till styrgruppen för AMK utse;
• Birgitta Forsberg, personaldirektör Umeå kommun, med särskilt uppdrag att bevaka

kommunernas eget kompetensförsörjningsbehov (kommunerna som arbetsgivare)
• Lisa Andersson Lindberg, kanslichef och samordnare Umeåregionens kansli

4. Representanter till styrgruppen för proj. arbetsmarknadskunskap i
Umeåregionen
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• En representant för kommunernas näringslivsarbete. Peter Juneblad uppdrogs att ta
frågan till näringslivschefsgruppen för att utse en representant för kommunernas
näringslivsarbete inom gruppen.

ÅTGÄRDER SLUTDATUM ANSVARIG

Ställ fråga till Birgitta F om
representation i styrgruppen

2018-01-29 Lisa Andersson Lindberg

Uppdrag till Peter J att utse
representant för kommunernas
näringslivssida

2018-01-29 Lisa Andersson Lindberg

BESLUT
Kommuncheferna beslutade att till styrgruppen för AMK utse; Birgitta Forsberg,
personaldirektör Umeå kommun, Lisa Andersson Lindberg, kanslichef och samordnare
URkansli samt en (1) representant för från Umeåregionens näringslivschefsgrupp. Peter
Juneblad uppdras ta frågan till näringslivschefsgruppen för att utse en representant för
kommunernas näringslivsarbete inom gruppen.

Vid föregående kommunchefsmöte lyftes frågan om möjlig samverkan kring dataskyddsombud.
Frågan lyftes igen för att stämma av läget och besluta fortsatt arbete. Örnsköldsviks kommun har
tidigare meddelat intresse för att vara "värdkommun" för en gemensam funktion/tjänst.

Lisa A L berättade att rekrytering pågår i Örnsköldsvik men att det är osäkert om fler än en person
kommer att anställas.

Jonas J berättade att Umeå har anställt en jurist som dataskyddsombud och att Umeå behöver se
över de egna behoven och kapaciteten i första hand.

Kommuncheferna konstaterade att ett brytdatum behövs för att invänta Övik rekrytering. Brytdatum
sattes till 28 februari. Därefter avser kranskommunerna att direktupphandla tjänsten. Ett
gemensamt upphandlingsunderlag för direktupphandling tas i sådana fall fram.

Lisa A L uppdrogs kontakta upphandlingsbyrån om vilka möjligheter som finns till samordning när
det gäller upphandling.

ÅTGÄRDER SLUTDATUM ANSVARIG

Meddela kranskommunerna senast
28 feb om de kan dela
dataskyddsombud med örnsköldsvik.

2018-02-28 Magnus Haglund

Bevaka frågan om dataskyddsombud
i Örnsköldsvik.

2018-02-22 Lisa Andersson Lindberg

BESLUT
Kranskommunerna beslutar avvakta örnsköldsviks rekrytering till dataskyddsombud. Brytdatum
för att i stället upphandla tjänsten sätts till den 28 februari 2018.

5. GDPR
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Elisabeth Johansson och Karin Söderström från VAKIN närvarade för att presentera ett förslag till
gemensam avfallsplan.

Frågan har lyfts i Umeå kommuns styrgrupp för ”Avfallsplan 2020” och gruppen ser positivt på att
nästa avfallsplan tas fram gemensamt inom Umeåregionen.

Arbetet med en ny avfallsplan kommer att inledas under 2018-2019 och gälla från och med 2021.

Bakgrunden till förslaget om en gemensam avfallsplan är den höga graden av samverkan inom
avfallsområdet i Umeåregionen. Samverkan kommer att öka i samband med införandet av ett nytt
insamlingssystem för hushållsavfall vid villa/radhus. För närvarande har Umeå och Robertsfors
kommuner egna avfallsplaner. Vännäs, Nordmaling, Vindeln och Bjurholm har en gemensam plan.
Kommunerna är ansvariga för att ta fram avfallsplaner om förebyggande och hantering av avfall.
Under 2017 kom nya föreskrifter som styr innehållet i en avfallsplan och hur en avfallsplan ska tas
fram.

Det förslag som presenterades var att frågan om att påbörja arbetet med gemensam avfallsplan
lyfts till regionrådsmötet 2018-02-01 och därefter skickas till respektive kommun för beslut.

Eftersom regionrådsmötet 2018-02-01 ställs in kommer frågan inte lyftas där.
Kommunchefsgruppen gav grönt ljus till att sätta igång arbetet med en gemensam avfallsplan.

BESLUT
Kommunchefsgruppen ställer sig positiva till en gemensam beredning av en avfallsplan som
kommer att gälla från och med 2021. Avfallsplanen beslutas i respektive kommun.

Karin A gav en kort återrapport om arbetet med bildandet av regionkommun.

Eftersom regionrådsmötet ställs in föreslås överenskommelsen med AF presenteras vid
kommande regionrådsmöte 2018-05-17.

Lisa A L färdigställer dokumentet och skickar ut till kommunerna för beslut.

ÅTGÄRDER SLUTDATUM ANSVARIG
färdigställ ÖK med AF. 2018-02-28 Lisa Andersson Lindberg

Karin A gav en återrapport från rådet för regional beredskap. Fokus ligger på totalförsvarets
uppbyggnad, förmåga och kontinuitetsplanering. Kommunerna kommer bland annat behöva se
över sina planer för krigsplacerad personal i händelse av höjd beredskap.

6. Förslag om gemensam avfallsplan 2020

7. Bildande av regionkommun

8. Överenskommelse med AF

9. Återrapport från regionala rådet för regional beredskap

10. Samlat pendlarkort
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Vid föregående kommunchefsmöte resonerade kommuncheferna om på vilket sätt frågan om
samlat pendlarkort i Umeåregionen kan tas vidare. En möjlighet som diskuterades var att skriva en
debattartikel.

Lisa A L informerade om att ett faktaunderlag som beskriver problemet ska tas fram. Detta
underlag kan utgöra grundmaterial till en debattartikel. Underlaget presenteras för
kommunchefsgruppen vid ett kommande kommunchefsmöte.

Eftersom frånvaron kommer bli hög vid det planerade regionrådsmötet 2018-02-01 pga
datumkrock beslutade kommunchefsgruppen föreslå att regionrådsmötet ställs in.

BESLUT
Kommunchefsgruppen föreslår, efter samråd med Hans Lindberg, att regionrådsmötet
2018-02-01 ställs in.

Lisa A L informerade om att en överenskommelse har tagits fram från SFI i Umeå om att Umeå
avser fortsätta ge samhällsorientering har tagits fram på samma sätt som tidigare.
Överenskommelsen bifogas anteckningarna och mailas respektive kommun.

Två övriga frågor hade anmälts.

11. Genomgång av ärenden till RR-mötet 1 februari

12. Överenskommelse om samhällsorientering

13. Övriga frågor

Under 2010 antog samtliga kommuner i Umeåregionen (ex övik) en gemensam
översiktsplan för vindkraft. Denna plan har setts över och reviderats för Umeå kommun.
Övriga kommuner önskar att samma översyn görs för samtliga kommuner.

Lisa A L uppdrogs kontakta Pernilla Helmersson , planerare Umeå kommun, för att ställa
frågan om det är möjligt att uppdatera samtliga kommuners plan för vindkraft.

ÅTGÄRDER SLUTDATUM ANSVARIG

Presentera kortfattat förslag till
process vid KCmötet 1 mars

2018-02-28 Lisa Andersson Lindberg

Kontakta Pernilla med
förfrågan om att uppdatera
den gemensamma

2018-01-29 Lisa Andersson Lindberg

13.1. Gemensam översiktsplan vindkraft
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mötestider kopia.docx
Regionrådsmöte: 1 februari ställs in
Nästa kommunchefsmöte: 1 mars

vindkraftplanen för samtliga
kommuner

Kommunchefsgruppen resonerade kort om att ett förslag gått ut på remiss avseende
organisering och finansiering av kollektivtrafikmyndigheten efter bildandet av
Regionkommun.

13.2. Remiss kollektivtrafikmyndigheten

14. Nästa möte

15. Mötet avslutas
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