Kommunchefsmöte, Umeåregionen

2016-11-10

Beslutande:
Karolina Johansson, Vännäs kommun (frånv.)
Håkan Wretling, Bjurholms kommun
Helén Sundström Hetta, Nordmalings kommun
Karin Ahnqvist, Robertsfors kommun
Per-Eric Magnusson, Vindelns kommun, vice ordförande (ordf vid mötet)
Magnus Haglund, Örnsköldsviks kommun, ordförande, (frånv.)
Jonas Jonsson, Umeå kommun
---------------------------------------------------------------------------Lisa Andersson Lindberg, föredragande och sekreterare

08:30-12:00
Uniformen, Umeå stadshus

Deltagare
Lisa Andersson Lindberg (Organisatör), Magnus Haglund, Jonas Jonsson, Helen
SundstromHetta, Håkan Wretling, Per-Eric Magnusson, Karin Ahnqvist, Karolina
Johansson

Protokoll
1.

Mötets öppnande
Mötet öppnades av Per-Eric Magnusson.
Fyra övriga frågor anmäldes:
- Information från Umeå om uppställningsplats (EU-migranter)
- Samordning HVB-hem (EKB)
- Upphandling ekonomisystem
- Polisnärvaro
Se vidare ärende 15. Övriga frågor

2.

Föregående minnesanteckningar
Protokoll KCmote, Umearegionen 2016-09-01.pdf
Kommunchefsgruppen gick kortfattat igenom föregående minnesanteckningar. Inga justeringar
gjordes.

3.

Uppföljning från Regionrådsmötet
RR_anteckningar_20160909.pdf
Kommunchefsgruppen gick kortfattat igenom anteckningar från föregående regionrådsmöte. En
kort runda gjordes angående ärende 4. UR-nära – information och dialog.
En ny skrivelse har inkommit från föreningen i enlighet med det beslut Regionrådet fattade.
Samtliga kommuner (ex övik som inte berörs), utom vindelns kommun, har beslutat bevilja medel i
enlighet med den inkomna förfrågan. Beslutet gäller medfinansiering av projekt SKUR under år
2017.
En uppföljning behöver göras i god tid innan årsskiftet 2017-2018.
ÅTGÄRDER

SLUTDATUM

ANSVARIG
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Bevaka och följ upp beslut ang
URnära och beviljande av
projektmedel till SKUR

4.

2017-05-11

Lisa Andersson Lindberg

Ekonomi/inkomna medel arbetsmarknadsregion
Arbetsmarknadsregion Protokoll SG 141212.docx
Ekonomiskt läge rapporterades vid regionrådsmötet 2016-09-09. Nytt sedan denna rapport gjordes
är att det har kommit in ca 92 500 kr frånprojektet "arbetsmarknadsregionen" som avslutades
2014.
Enligt beslutet i den tidigare styrgruppen för projektet (se bilaga) skulle kvarvarande medel
överföras till Umeåregionen med en öronmärkning för fortsatt arbete med en stärkt
arbetsmarknadsregion.
Kommunchefsgruppen beslutade att medlen går tillbaka in i Umeåregionens gemensamma kassa
och disponeras utifrån behov utan öronmärkning.
Kommunchefsgruppen samtalade vidare om att det pågår projekt såväl gemensamt som enskilt i
några av kommunerna med koppling till arbetsmarknadsregionen.
Jonas Jonsson informerar om den plattform Umeå kommun arbetar med. Kommunchefsgruppen
önskar en återkoppling av det pågående arbetet i Umeå kommun under 2017.
ÅTGÄRDER

SLUTDATUM

ANSVARIG

Ge en information till
kommunchefsgruppen det arbete som
pågår i Umeå (plattform,
arbetsmarknad??)

2017-01-31

Jonas Jonsson

BESLUT
Kommunchefsgruppen beslutar att kvarstående medel om 92500kr från projektet
"arbetsmarknadsregion"går in i Umeåregionens gemensamma kassa.

5.

Samverkan IT, säkerhet och förvaltning
Information från datainspektionen till minnesanteckning.pdf
Den 25 maj 2018 kommer en ny EU-förordning om dataskydd att ersätta den svenska
personuppgiftslagen. Förordningen kallas på svenska "allmän dataskyddsförordning".
Förordningen antogs i april 2016 av Europaparlamentet och EU:s ministerråd efter fyra års
förhandlingar. Det ursprungliga förslaget till förordningen lades fram av EU-kommissionen 2012.
Karin Ahnqvist lyfte ett önskemål om att tillsammans förbereda inför den nya
dataskyddsförordningen.
IT-chefsgruppen inom Umeåregionen har enligt uppgift lyft frågan. Kommunchefsgruppen ser
positivt på samarbete mellan kommunerna i förberedelserna inför den nya förordningen.
ÅTGÄRDER

SLUTDATUM

ANSVARIG

Informera vid KCmöte 1/12 om vad
som är på gång ang.
dataskyddsförordningen

2016-11-29

Lisa Andersson Lindberg
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Bevakning: kontakta ITchefsgruppen för att stämma av vad
som pågår avseende samarbete
inför den nya
dataskyddsförordningen.

2017-05-08

Lisa Andersson Lindberg

BESLUT
Kommunchefsgruppen ser positivt på samarbete i förberedelsernainför den nya
dataskyddsförordningen som 2018-05-25 ersätter den nuvarande personuppgiftslagen.
Lisa Andersson Lindberg uppdras kontakta IT-chefsgruppen för att stämma av vad som pågår
när det gäller förberedelser inför den nya dataskyddsförordningen.

6.

Samarbetsgrupp för landsbygdsutveckling
Jonas Jonsson beskrev det förslag till samarbetsgrupp för landsbygdsutveckling och samarbete
avseende ett program för landsbygdsutveckling som lyfts till kommunchefsgruppen av Umeå
kommun.
Övriga kommunchefer konstaterade att behovet ser ut på ett annat sätt i de mindre kommunerna.
Kommunchefsgruppen var enig i att tjänstepersoner med fördel kan ha kontakt för nätverkande,
samarbete och samordning utifrån verksamheternas behov men att inget preciserat uppdrag ges
från kommunchefsgruppen.
Umeå kommun kommer att verka för att det egna arbetet för landsbygdsutveckling stärks. Bland
annat kommer ett program för landsbygdsutveckling tas fram. Kommunchefsgruppen avser
fortsätta bevaka frågor kopplade till URnära och landsbygdsutveckling och direkt kontakt mellan
tjänstepersoner sker utifrån behov inom verksamhetsområdet.
ÅTGÄRDER

SLUTDATUM

ANSVARIG

Informera Elin Pietroni/Annika Myrén
om beslutet att inte ge ett specifikt
uppdrag men att det är fritt fram att ta
kontakt utifrån verksamhetens behov.

2016-11-30

Jonas Jonsson

BESLUT
Med hänvisning till kommunernas beslut att medfinansiera SKUR, URnära ideella förening
under 2017 beslutar kommunchefsgruppen att ingen programgrupp med specifikt uppdrag från
kommunchefsgruppen tillsätts. Samarbete och nätverkande utifrån behov kan - som alltid - ske
på eget initiativ från berörda verksamheter.

7.

Samarbete räddningstjänst
Per-Eric Magnusson informerade om att det pågår en förstudie för att se över möjligheter att
utveckla samarbetet avseende räddningstjänst/krisberedskap mellan Vindeln, Umeå och
Robertsfors.
Frågeställningar som lyftes i relation till samarbetet Vindeln- Robertsfors - Umeå var;
• Hur ska vi säkra att vi inte får en tung överbyggnad?
• Hur ska vi hantera det arbetsrättsliga avtalet när man arbetar tillsammans vid exempelvis
en storbrand?
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• Hur kan vi säkra långsiktiga investeringar?
Det konstaterades att detta samarbete är mycket väl etablerat.
Det finns också samarbete mellan Vännäs, Bjurholms och Nordmalings kommuner vad gäller
räddningstjänst/beredskap. Detta samarbete är inte inkluderat i den pågående förstudien i VindelnRobertsfors - Umeå.

8.

Avstämning KS-sem 17-18 november
Regionbildning17-18november.docx
Lisa A L informerade om programmet och praktiska detaljer kring det extra
kommunstyrelseseminariet som hålls 17-18 november på temat "Regionbildning".
Kommunchefsgruppen hade inga önskemål om justeringar.

9.

Avstämning "Attraktiv arbetsgivare"
Karin Ahnqvist informerade om att personalchefsgruppen skulle återkomma under oktober månad
för en rapport om hur arbetet relaterat till "attraktiv arbetsgivare" fortskrider. Gruppen har meddelat
att fokus för närvarande ligger på arbetet med förberedelser för införandet av det gemensamma
PA-systemet.
Det kommer att hållas en gemensam ledardag i början av 2017 för samtliga kommuner utom Umeå
och Örnsköldsvik som har hållit egna ledardagar. Sofia Rasmussen, som var föreläsare vid vårens
kommunstyrelseseminarium, har också bjudits in till dessa ledardagar.
Kommunchefsgruppen återkommer till personalchefsgruppen för samtal om hur arbetet med
"Attraktiv arbetsgivare" fortskrider.
Kommunchefsgruppen konstaterade vidare att en avstämning från projektledaren för införande av
gemensamt PA-system behövs. Det finns frågetecken som behöver rätas ut.
Kommunchefsgruppen beslutade bjuda in projektledaren till nästa kommunchefsgruppsmöte.
De frågor som behöver besvaras skickas till skickas från respektive kommun till projektledaren
innan träffen vid nästa kommunchefsmöte den 1/12 2016.
Monica Vestberg: monica.vestberg@umea.se
ÅTGÄRDER

SLUTDATUM

ANSVARIG

Skicka frågor ang införandeprojektet
PA-systemet som inte blivit
besvarade till Monica Vestberg:
monica.vestberg@umea.se

2016-11-29

Karin Ahnqvist

Skicka frågor ang införandeprojektet
PA-systemet som inte blivit
besvarade till Monica Vestberg:
monica.vestberg@umea.se

2016-11-29

Helen SundstromHetta

Skicka frågor ang införandeprojektet
PA-systemet som inte blivit
besvarade till Monica Vestberg:
monica.vestberg@umea.se
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Bjud in projektledaren till nästa KCmöte

Lisa Andersson Lindberg

BESLUT
Kommunchefsgruppen beslutade bjuda in projektledaren till nästa kommunchefsgruppsmöte.
De frågor som behöver besvaras skickas till projektledaren innan träffen vid nästa
kommunchefsmöte den 1 december 2016.

10. Avstämning "Samordnad larmhantering"
Helen Sundström Hetta rapporterar kortfattat och meddelar att en nämnd eventuellt kommer att
behöva bildas för att köra igång. Kommunchefsgruppen önskar återkoppling från Magnus Haglund
vid nästa kommunchefsmöte den 1 december.
Kommuncheferna diskuterade det gemensamma budskapet angående processen. Nordmaling är
första pilotkommun för samordnad larmhantering med KAC i Örnsköldsvik.
Övriga kommuner avvaktar utvärdering och resultat av Nordmalins anslutning till KAC i övik.

11.

ÅTGÄRDER

SLUTDATUM

ANSVARIG

Magnus informerar om läget ang.
samordnad larmhantering vid KC-mötet
den 1 december

2016-12-01

Magnus Haglund

Deltagande i Yrkes-SM 2020?
YSM2020.pptx
Samtliga närvarande kommunchefer (Vindeln, Umeå, Bjurholm, Robertsfors och Nordmaling)
ställer sig positiva till delatagande i YrkesSM 2020. Karolina Johansson, Vännäs kommun har
meddelat att Vännäs ställer sig positiv.
En förfrågan har kommit till Umeåregionens kommunchefsgrupp genom kansliet om intresse för
Umeåregionens kommuner att delta i YrkesSM 2020.
Frågan gäller i det här läget möjligheten och intresset från kommunerna att i en ansökan ge löfte
om att Umeåregionens skolbarn och ungdomar kommer att delta vid arrangemanget.
Frågan bör förankras i respektive kommun men har enligt uppgift också behandlats i skolnätverket
i region Västerbotten.
----------------------------------------------------Information om YrkesSM: http://yrkessm.se
"Yrkes-SM är Sveriges största satsning för att öka intresset och rekryteringen till yrkesutbildningar
inom bygg, design, industri, it, service, vård- och tekniksektorn. Genom ett stort och innehållsrikt
tävlings- och uppvisningsarrangemang vartannat år tävlar och mäter hundratals av Sveriges mest
yrkesskickliga ungdomar sina krafter mot varandra inom ett 30–40-tal yrken. Under tre intensiva
dagar erbjuds skolor och allmänhet att gratis få besöka det uppemot 14 000 kvm stora
arrangemanget för att få möjligheten att titta, fråga och själva få prova på.
I Malmö 2012 besökte hela 21 000 skolungdomar Yrkes-SM. I Umeå 2014 kom 15 000 unga
besökare för att på en och samma plats få information och inspiration inför sina framtida yrkesval.
Lärarnas och elevernas positiva respons visade sig bl a i en enkätundersökning där 75 % var mer
positivt inställda till yrkesutbildning efter besöket på Yrkes-SM än innan. Att få titta på tävlingarna,
att själva få prova på olika yrken och att få information om många yrken samtidigt var saker som
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enligt undersökningen tydligt uppskattades. Och att döma av kommentarerna från lärarkåren
verkade också de minst lika positiva som eleverna.
Förutom att erbjuda detta ”multi-prao” för skolorna tas dessutom de bästa av de bästa från YrkesSM ut till Yrkeslandslaget och får representera Sverige under kommande Yrkes-EM och Yrkes-VM.
Yrkes-SM arrangeras av WorldSkills Sweden tillsammans Malmö stad, Malmömässan, Region
Skåne och Kompetenssamverkan Skåne.
Inom flertalet av de yrken som visas på Yrkes-SM saknas det arbetskraft. Både idag och framöver.
Flera utredningar från Statistiska centralbyrån visar att möjligheten till jobb efter en yrkesutbildning
är mycket god. På Yrkes-SM finns möjligheten att kunna spana in, fråga och få prova på många av
dessa jobb."
ÅTGÄRDER

SLUTDATUM

ANSVARIG

Lisa A L meddelar
kommunchefsgruppens inställning till
kontaktpersonen (Katarina Sjöström)
för YrkesSM i Umeå.

2016-11-25

Lisa Andersson Lindberg

Yrkes-SM Alla är positiva. Hur säkra
förankring i respektive kommun?
Risk att vi glömmer?

2016-12-01

Lisa Andersson Lindberg

BESLUT
Kommunchefsgruppen ställer sig positiv till deltagande i YrkesSM år 2020. Arbetet ska
förankras i respektive kommun.

12. Mötestider 2017
Umeåregionregionrådets beslutade mötestider 2016.docx, Beslutade mötestider UR
kommunchefsgrupp.pdf
Mötesdatum för kommunchefsmöten 2017 gicks igenom och beslutades. Kommunchefsgruppen
beslutade också att vartannat kommunchefsmöte under 2017 ska vara videokonferensmöten.
Lisa och Magnus återkommer till kommunchefsgruppen med vilken programvara som ska
användas.
ÅTGÄRDER

SLUTDATUM

ANSVARIG

Ta reda på bästa teknik för
videokonferens för kc-möten i
Umeåregionen

2016-12-01

Lisa Andersson Lindberg

Kontrollera mötestider

2016-12-01

Karolina Johansson

Kontrollera mötestider

2016-12-01

Magnus Haglund

Boka in mötestider i allas outlook

2016-11-22

Lisa Andersson Lindberg

BESLUT
Ämne Start Tid KCmöte jan alt 2 to 2017-01-19 08:30-12:00 OK KCmöte mars alt 2 to
2017-03-02 08:30-12:00 OK KCmöte april alt 2 to 2017-04-06 08:30-12:00 OK KCmöte maj alt
1 on 2017-05-10 08:30-12:00 OK KCmöte juni alt 2 to 2017-06-08 08:30-12:00 OK KCmöte aug
alt 1 ti 2017-08-17 08:30-12:00 OK KCmöte sept alt 2 to 2017-09-14 08:30-12:00 OK KCmöte

6 / 11

okt alt 2 to 2017-10-12 08:30-12:00 OK KCmöte nov alt 2 to 2017-11-16 08:30-12:00 OK
KCmöte dec alt 2 to 2017-12-14 08:30-12:00 OK
Varannat möte under 2017 ska vara ett uttalat videokonferensmöte. Lisa och Magnus
återkommer med förslag

13. Information projekt tillsammans med SKL, bostadslösningar
Uppdragsbeskrivning - projektansökan.docx
Utgick pga att Karolina Johansson inte var närvarande.

Ärendebeskrivning
SKL har tillfrågat Umeåregionens kommuner, genom Umeåregionens gem. flyktingmottagning, om
samarbete kring ett projekt för att kartlägga och sprida exempel på hur kommuner kan arbeta med
olika boendelösningar för nyanlända.
Frågan gäller i det här läget möjligheten och intresset från någon (1 st) kommun att stå som
projektägare. Se vidare beskrivning i bilaga.
Frågan har lyfts i "handläggargruppen" (samarbetsgruppen för flyktingmottagning) och samtliga
(ex. övik som inte deltar i dagsläget) ser projektet som angeläget. Projektet är fullt finansierat och
kommer att skrivas fram genom SKL (se bilaga).
Kommunchefsgruppen informeras kortfattat om att Vännäs kommun har gått in som projektägare.
ÅTGÄRDER

SLUTDATUM

ANSVARIG

Karolina informerar kortfattat om projekt
tillsammans med SKL ang
"kunskapsbank boendelösningar" vid
KCmöte 1/12

2016-12-01

Karolina Johansson

BESLUT
Bordläggs till kommunchefsmötet 2016-12-01.

14. Överförmyndarverksamhet - EKB
Utgick. Per-Eric Magnusson kontaktar Anita Wiren Konstantis för att få information om ekonomiska
läget avseende EKB vid Umeåregionens gemensamma överförmyndarkontor. Återrapport vid
nästa kommunchefsmöte.

Ärendebeskrivning
Vid kommunchefsmötet 2016-09-01 lyftes önskemålet om en avstämning av ersättningsnivåer till
överförmyndarverksamheten i Umeåregionen.
Beslutet fattades att bjuda in Anita Wiren Konstantis för en genomgång av ekonomin och avgifter.
Anita Wiren Konstantis närvarar för att besvara frågor och informera om nuläget.
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ÅTGÄRDER

SLUTDATUM

ANSVARIG

Per-Eric kontaktar Anita Wiren
Konstantis för information om EKB,
överförmyndarverksamheten. Mobil:
070-6337334, Direktnr: 090-161174

2016-11-30

Per-Eric Magnusson

15. Övriga frågor
Övriga frågor - Se nedan.

15.1. HVB-hem
HVB - ska vi gå vidare och se över möjliga gemensamma lösningar?
Helen S Hetta lyfte frågan om möjligheter till samarbete angående HVB-hem, EKB. Frågan
lyftes i samband med regionrådsmötet 2016-09-09 men utan fördjupade diskussioner.
Kommuncheferna konstaterade att prognoserna fortfarande är osäkra när det gäller
framtida behov av boenden för ensamkommande flyktingbarn i kommunerna. Ny
lagstiftning kan komma att påverka behoven av bostadslösningar i kommunal regi.
Mot bakgrund av detta beslutades att en informationsrunda/rapportering görs vid nästa
kommunchefsmöte om läget i den egna kommunen från respektive kommunchef.
Därefter kan det behövas en stående rapportering från respektive kommun vid kommande
KC-möten.
ÅTGÄRDER

SLUTDATUM

ANSVARIG

Förbered? EKB/HVB-hem - en
avstämning av nuläget i resp.
kommun görs vid KCmötet den 1/
12.

2016-12-01

Helen SundstromHetta

Förbered? EKB/HVB-hem - en
avstämning av nuläget i resp.
kommun görs vid KCmötet den 1/
12.

2016-12-01

Håkan Wretling

Förbered? EKB/HVB-hem - en
avstämning av nuläget i resp.
kommun görs vid KCmötet den 1/
12.

2016-12-01

Karolina Johansson

Förbered? EKB/HVB-hem - en
avstämning av nuläget i resp.
kommun görs vid KCmötet den 1/
12.

2016-12-01

Karin Ahnqvist

Förbered? EKB/HVB-hem - en
avstämning av nuläget i resp.
kommun görs vid KCmötet den 1/
12.

2016-12-01

Jonas Jonsson
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Förbered? EKB/HVB-hem - en
avstämning av nuläget i resp.
kommun görs vid KCmötet den 1/
12.

2016-12-01

Magnus Haglund

Förbered? EKB/HVB-hem - en
avstämning av nuläget i resp.
kommun görs vid KCmötet den 1/
12.

2016-12-01

Per-Eric Magnusson

BESLUT
Frågan om behov av samarbete ang. HVB/EKB fortsätter bevakas i
kommunchefsgruppen. En avstämning görs vid nästa kommunchefsmöte 2016-12-01
om det akuella läget i den egna kommunen från respektive kommunchef.

15.2. Upphandling ekonomisystem
En fråga om upphandling av ekonomisystem i Umeå lyftes från Per-Eric Magnusson med
några av de övriga kommunernas intresse av att delta i en gemensam upphandling.
• Är det en upphandling på gång i Umeå?
• Kan det vara aktuellt för fler kommuner att delta?
• Om inte - kan vi andra göra något tillsammans?
Jonas Jonsson meddelade att det pågår ett upphandlingsarbete i Umeå kommun enskilt.
Komplexiteten är förhållandevis stor i det egna arbetet i Umeå varför bedömningen är att
man behöver fokusera på den egna organisationen.
Behovet av upphandlingar av nya ekonomisystem i de några av de övriga kommunerna
[vilka? Robertsfors, Vindeln, Nordmaling?] kvarstår.
Helen Sundström Hetta bjuder in ekonomichef och kommunchef från de övriga
intresserade kommuner till ett första möte om möjlig gemensam upphandling av
ekonomisystem. Arbetet hanteras skilt från den upphandling Umeå kommun gör.
ÅTGÄRDER

SLUTDATUM

ANSVARIG

Helen bjuder in berörda
kommunchefer + ekonomichefer
till ett möte om upphandling av
gemensamt ekonomisystem

2016-11-30

Helen SundstromHetta

15.3. Polisnärvaro
Polisnärvaro till nästa regionråd?
En fråga som rörde polisnärvaron i Umeåregionen hade lyfts till kansliet från Mathias
Haglund, vindelns kommun. Önskemålet var att kommuncheferna skulle stämma av hur
polisnärvaron i de övriga kommunerna upplevs och vidare om polisen ska bjudas in till
något kommande regionrådsmöte för att rapportera bemanning etc.
En enkel runda gjordes och det konstaterades att det fanns olika upplevelser. I Robertsfors
och Nordmaling upplevs både närvaron och samarbetet fungera mycket bra.
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Någon påtryckning om ökad närvaro från samtliga kommuner är alltså inte aktuell. Lisa A L
återrapporterar till Mathias Haglund.
Eventuellt kan polisen ändå bjudas in för rapport och dialog.
ÅTGÄRDER

SLUTDATUM

ANSVARIG

Lisa A L återrapporterar till
Mathias Haglund

2016-11-24

Lisa Andersson Lindberg

Bjuda in polisen till
regionrådsmöte för nuläge och
dialog??

2016-11-24

Lisa Andersson Lindberg

15.4. EU-migranter
Information från Umeå till kommunchefsgruppen
Jonas Jonsson informerade om läget i Umeå kommun vad gäller de uppsagda
uppställningsplatser för husvagnar som EU-migranter haft möjlighet att nyttja.
Man konstaterade att rättsläget kan vara svårbedömt och Jonas Jonsson erbjöd
kommunchefsgruppen rådgivning/tjänstemannastöd vid eventuella juridiska frågor som kan
uppstå. Hur? Kontakta Jonas eller ta upp frågor vid kommande kommunchefsmöten.
ÅTGÄRDER

SLUTDATUM

Följ frågan EU-migranter i KCgruppen vid KC-möten

2017-02-28

ANSVARIG

VId behov av rådgivning ang.
uppställningsplatser, EU-migranter
är kommunernavälkomna att
kontakta Umeå...

16. Nästa möte
Nästa kommunchefsmöte
1 december 2016, 8.30 - 12.00, Umeå. Fysiskt möte.
Detta möte är årets sista. KC-gruppen går igenom hur kommunstyrelseseminariet föll ut samt
förbereder inför årets sista regionrådsmöte. Föredragande kommer att finnas på plats.
Nästa Regionrådsmöte
9 december 2016, 09.00-15.00, ink jultallrik, Umeå folkets hus
ÅTGÄRDER

SLUTDATUM

Fånga frågor till nästa regionrådsmöte

2016-12-01

Fånga frågor till nästa regionrådsmöte

2016-12-01

Fånga frågor till nästa regionrådsmöte

2016-12-01

Fånga frågor till nästa regionrådsmöte

2016-12-01

Fånga frågor till nästa regionrådsmöte

2016-12-01

ANSVARIG
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Fånga frågor till nästa regionrådsmöte

2016-12-01

Fånga frågor till nästa regionrådsmöte

2016-12-01

17. Mötets avslutande
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