Protokoll kommunchefsmötet 2019‐03‐29, kl 9‐15
Närvarande
Karin, Karolina, Margareta och Ulf.

1. Föregående anteckningar
Bilaga: Anteckningar Kommunchefsmöte, Umeåregionen ‐ 2019‐01‐17

2. Uppföljning från Regionrådet
Bilagor: Workshopsdokumentation Umeåregionen regionråd 7‐8 feb 2019
+ RR_anteckningar_2019‐02‐07
a)Uppdatering avsiktsförklaring
Beslut:
Maria får börja uppdatera avsiktsförklaringen med introduktion av Karolina/Margareta.
Förslaget är att vi tar fram ett förslag som kan bollas med politiken i maj och antas i början av
hösten.
Kansliet får i uppdrag att ta fram ett kostnadsförslag på informations‐/profilmaterial om
Umeåregionen ex. film.
b) fokusområden 2019 – (tidigare ”prio områden”)
Beslut:
Maria tar fram ett grovt utkast till maj om hur vi arbetar med områdena. Hänger ihop med
avsiktsförklaringen.
c) Nytt begrepp ”Regionrådet”
Beslut:
Kommunchefsgruppen föreslår att Regionrådet ska kallas; Umeåregionråd, URR.
d) Landsbygdsutvecklingsstrategi
Det är oklar status på gruppens arbete bl a på grund av sjukskrivningar. Det är viktigt att varje
kommunchef pratar med sin kommunrepresentant om gruppens arbete och hur man kan
länka samman gruppens arbete med relevanta lokala strategier och målsättningar.
Beslut:
Varje kommunchef stämmer av nuläge och gruppens arbete med sin kommunrepresentant.
Någon från kommunchefsgruppen bör delta på de möten där inte Lisa kan delta, åtminstone
inledningsvis.

3. Arbetsmarknadskunskap i skolan ‐ Tilläggsfinansiering och framtid
Anders Hjalmarsson, VD Västerbottens handelskammare och Siv Forssen, projektledare AMK
deltar.
Bilaga: Arbetsmarknadskunskap till kommunchefsmöte
Projektet gick med underskott 2018, ‐235 498 kr. Underskottet beror i huvudsak på
underfinansiering från företagen och hög personalomsättning bland kommunikatörerna.
Handelskammarens bedömning är att de inte kommer gå med underskott 2019 men att det
fortfarande är en låg medfinansiering från företagen. Detta är något som Handelskammaren
diskuterar med företagen.
Ett arbete med att utvärdera projektet pågår. Styrgruppen träffas i början av april och då tas
preliminärt ett inriktningsbeslut om fortsättningen. Diskussion om bl a formen för fortsatt
verksamhet; projekt eller verksamhet. Handelskammaren skulle gärna se detta som en tjänst
som de tar betalt för. Andra kommuner i Västerbotten har också visat intresse.
Beslut
Vi tillstyrker tilläggsfinansiering med 82 424 kr från kansliet.
Respektive kommun tilläggsfinansierar 2018 enligt nedanstående;
Umeå kommun
Bjurholms kommun
Robertsfors kommun
Vindelns kommun
Vännäs kommun

71.437 kr
3.919 kr
6.357 kr
5.571 kr
7.422 kr

Frågan om framtiden för projektet återkommer till kommunchefsgruppen.

4. Vindkraft ‐ uppdatering av vindkraftsplaner
En uppdatering av vindkraftsplanerna behövs.
Beslut
Inget nytt beslut, uppdraget till Lisa och Pernilla ligger kvar. Vi avvaktar offerten innan
personer kan utses.

5. EGTS
Underlag har skickats ut via e‐post.
Kvarkenrådet har gått vidare med att bilda ett EGTS och förslag på stadgar mm har tagits
fram. Kvarkenrådets medlemmar inkl. Umeå kommun har möjlighet att yttra sig om
förslaget. Kommunerna i länet kommer få ut en förfrågan om att bli medlem i EGTS.

Beslut
Det är lämpligt att vid ett framtida regionråd diskutera frågan om EGTS.

6. Växeln ‐ Lägesrapport
Se bildspel.
Umeåregionen ges en lägesrapport om arbetet med växeln. Bjurholms kommun är beredd
att anställa och överta personalen i växeln under förutsättning att ett
ett samverkansavtal mellan Umeåregionens kommuner sluts. Arbetet med att ta fram ett
samverkansavtal är påbörjats och uppdraget bör ges till Tomas Forsberg och Jimmy
Johansson tar fram det. Umeås kommunjurist bistår. Samverkansformen bör utredas.
Umeå har tagit fram ett underlag om de framtida tekniska utvecklingsmöjligheterna.
Diskussion kring och utvecklingen av förslaget återstår att göra med it‐cheferna i regionen.
Beslut
Bjurholms kommun via Jimmy Johansson går vidare med att ta fram ett avtalsförslag med
stöd av kommunjurist från Umeå kommun. Volymer och servicegrad är viktigt att ha med
som utgångspunkter för finansieringsupplägget.

7.

Rapport från Vakin – lägesrapport om gemensam avfallsplan

Elisabeth Johansson, Tomas Blomqvist och Karin Söderström från VAKIN deltar.

Se bildspel.
Beslut
Konsultkostnad för stöd av framtagande av avfallsplan finansernas inte av Umeåregionens kansli.

8.

Vikarie/extra resurs till Kansliet
Karin informerar om att Maria Persson går in 50 % som vikarie/AVA för Lisa under 2019.

9.

Årsplaneringen
Bilaga: Årsplanering 2019 RR och KC
Att göra: Gå igenom planen. Godkänna upplägg.

Vi går igenom planeringen och justerar löpande i dokumentet.

Beslut
Förslag till plan 2019 godkänns.
10. Kompetensförsörjning – Förslaget enl. årsplanen är att personalchefer och HR‐grupperingarna
tillsammans med kommunchefsgruppen har ett seminarium om kommunernas
kompetensförsörjningsstrategier. Ett förslag är att vi försöker konkretisera där vi snabbt kan få effekt.

Beslut
Kommunchefsgruppen bjuder in till gemensam träff med personalcheferna. Förslaget är
20/6 kl 9‐13. Personalcheferna bjuds även in till kommunstyrelseseminariet 25/4.
11. Besök på RUN ‐ regionala utvecklingsnämnden,

Regionala utvecklingsnämnden vill bjuda in Umeåregionen till ett av sina kommande
sammanträden den 4 april alternativt den 21 maj. Eftersom organisationen är ny har den
regionala utvecklingsnämnden för avsikt att träffa Region 10, Umeåregionen samt
Skellefteåregionen. På sammanträdet får ni 30 minuter att presentera er verksamhet samt
att ta upp aktuella frågor som kan vara av intresse för regionala utvecklingsnämnden.
Beslut
Regionrådets ordförande och vice ordförande föreslås representera Umeåregionen tillsammans med
Karin Ahnqvist den 21 maj. Karin pratar med Patrik Nilsson om upplägg.
12. Kommunstyrelseseminariet
Se bilaga ‐ upplägg finns i årsplaneringen.
UFH är bokat.
Kommunchefsgruppen diskuterar programmet och några justeringar görs, bl a föreslås AF göra en
snabb dragning av prognosen. Karin pratar med AF och även med Region Västerbotten.
Karin och Margareta ordnar med moderator, föreslagen är Birgitta Forsberg, Umeå kommun.
Varje kommunchef bjuder in sin personalchef.
Inbjudan kommer till veckan via Lisa/Maria och/eller Karin.
Patrik inleder på förmiddagen.
MiUn har hoppat av men Karin återupptar kontakten.

13. Säkerhetsskyddschef och Informationssäkerhet
Kommuncheferna har tidigare diskuterat en möjlig gemensam lösning för säkerhetsskyddschef. Vid
mötet konstateras att gruppen behöver något konkret att ta ställning till. En frågeställning är om
Umeå eller Ö‐vik kan vara formell säkerhetsskyddschef (med biträden i respektive kommun) och även
vara processledare för kommunernas arbete med säkerhetsskyddsanalyser.

Beslut
Margareta ges i uppdrag att bjuda in Umeås säkerhetsskydsdchef för vidare dialog.

14. Turism
Efter samtal med Sara Gustavsson (2019‐03‐21) är förslaget att status och inriktning när det gäller
strukturen för fortsatt samverkan i turismfrågor sker på KCmötet den 15 maj för dialog och inspel från
kommuncheferna. Därefter presenteras förslag till struktur vid KCmötet den 22 augusti inför
regionrådsmötet i september. Inriktningsbeslut fattas vid RR i september.

Beslut
Avstämning sker vid nästa möte.

15. Uppdatering AF
28/3 meddelade AF att samtliga kontor i kranskommunerna läggs ner. UR
kommunalråd i kransen gick samma dag ut med ett gemensamt uttalande där de
också betonar att de vill vara delaktiga i den fortsatta processen.

Övriga frågor
Avstämningsmöte
Önskemål om ett kort avstämningsmöte den 16/5 då alla utom Magnus är i Skellefteå på Region
Västerbottens kommunchefsmöte. Förslag till tid: 15.30‐17.00. Magnus och Lisa/Maria med på länk.

