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

2016-12-01
08:30-12:00
Hjälmen, 1 tr höger, 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
Ordföranden förklarade mötet öppnat och föreslog ändring av ordning av några ärenden.
Anteckningarna följer ordnigen i kallelsen.
En övrig fråga anmäldes - "Plattform - förebyggande insatser"

2.

Föregående minnesanteckningar
Protokoll KCmote, Umearegionen 2016-11-10.pdf, Protokoll KCmote, Umearegionen
2016-12-01.pdf
Kommunchefsgruppen gick kortfattat igenom föregående minnesanteckningar. Inga justeringar
gjordes.

3.

Uppföljning KS-sem 17-18 november
Kommunchefsgruppen sammanfattade kortfattat kommunstyrelseseminariet. Den generella
upplevelsen är att dagarna var givande.

Sammanfattningsvis är bilden att budskapet var att Umeåregionen, oavsett storregionbildning eller
inte, är en viktig bas för primärkommunalt och funktionellt samarbete.
Regionrådet ges möjlighet att reflektera kring KS-seminariet vid regionrådsmötet den 9 december.

4.

Inför Regionrådsmötet 9/12
Ärenden som var planerade till regionrådsmötet den 9/12 stämdes av:
• Återrapport från kommunchefsgruppen om året som gått
Man konstaterade att återrapporter har gjorts löpande under året. Återrapporten hålls kort
och enkel.
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• Nästa års arbete? Föreslå samma prioriteringar?
Kommunchefsgruppen beslutade föreslå regionrådet att arbetet under 2017 fortsätter
enligt de prioriteringar som sattes för 2016:
- Attraktiv arbetsgivare
- Umeåregionen som arbetsmarknadsregion
- Flyktingmottagning och integration
- Införande av gemensamt PA-system
- Samordnad larmhantering.
• Beslut om fördelningsnyckel
• Utfall prognos 2016
• Budget 2017
• Samordna yttrande/skrivning ang. kärnkraft på andra sidan kvarken (ärende från Johan
Söderling)?
BESLUT
Kommunchefsgruppen beslutar föreslå regionrådet att arbetet under 2017 fortsätter enligt de
prioriteringar som sattes för 2016. Attraktiv arbetsgivare, Umeåregionen som
arbetsmarknadsregion, Flyktingmottagning och integration, Införande av gemensamt PAsystem, Samordnad larmhantering.

5.

Ekonomi
Lisa A L informerade om att det per sista oktober 2017 fanns återstående medel om 1,2 mkr.
Prognosen för 2016 är + 700 000.
Ekonomiskt läge redovisas vid regionrådsmötet 2016-12-09.

6.

Polisnärvaro - externt besök
Mattias Brandt är sedan sommaren chef för polisen i Vännäs, Bjurholm, Nordmaling, Vindeln och
Robertsfors.
Mattias Brandt närvarade för att bland annat att ge en bild av polisens arbete på respektive ort och
lyssna in behov och önskemål.
Bland annat diskuterades bemanningen på orterna, behovet av förebyggande arbete,
medborgarlöftena och vikten av att kommunerna fortsätter kommunicera de behov man ser på
respektive ort.

7.

ÅTGÄRDER

SLUTDATUM

ANSVARIG

Hur samarbeta kring ev. ökat antal
avvisningar under 2017? Mattias
Brandt tar med sig frågan. Lisa A L
bevakar...

2017-05-08

Lisa Andersson Lindberg

Umeåregionens gem. flyktingmottagning
Förslag till förändring gällande nuvarande organisation av samhällsorientering för nyanlända.docx
Umeå kommun har svarat på den fråga kommunchefsgruppen ställde vid KC-mötet 2016-09-01
om att organisatoriskt placera Umeåregionens gemensamma flyktingmottagning, ink.
samhällsorienteringen, där verksamheten bäst passar inom Umeå kommun .
Jonas Jonsson föredrog det förslag som gäller samhällsorienteringen som hade inkommit från
VIVA kompetenscentrum. Se bifogad fil. Avsändaren är Helen Andersson, VIVA
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kompetenscentrum, Umeå kommun.
Kommunchefsgruppen resonerade om vad förslaget kan innebära för kranskommunerna. Det
konstaterades att respektive kommun (ex. Umeå och ö-vik) ska stämma av läget på hemmaplan
innan besked kan ges. Frågan lyfts igen vid nästa kommunchefsmöte.
BESLUT
Bjurholms, Vännäs, Vindelns, Robertsfors och Nordmalings kommuner stämmer av förslag
angående samhällsorientering i respektive kommun. Frågan lyfts igen vid kommunchefsmötet
2017-01-19 för beslut om fortsatt arbete.

8.

Införande av PA-system
Utgick pga. att styrgruppen för införande av PA-systemet hade möte samtidigt.

Ärendebeskrivning
Enl. beslut från föregående KCmöte har Monica Vestberg, projektledare för införandeprojektet PAsystem bjudits in.
Frågor som inte tidigare har besvarats ska ha skickats från de kommunchefer som har funderingar.
Monica närvarar för att besvara kommunchefernas frågor samt för att ge en lägesbild från
projektet.

9.

Avstämning EKB/HVB-hem
Enl. beslut från föregående KCmöte skulle en lägesbild för EKB ges från respektive kommun.
Frågan väcktes utifrån att det ev. finns ett behov av att samordna boendeplatser för EKB.
- Hur ser läget ut i resp kommun avseende antal, prognoser och behov av boendelösningar?
Kommunchefsgruppen beslutade ställa följande fråga till socialtjänstchefsgruppen:
Hur ser socialcheferna i Umeåregionen på tillgången till HVB-platser för placeringsmöjlighet av
unga i närområdet? Ska/kan någon av den HVB-resurser/platser som idag är inriktade på
ensamkommande flyktingbarn, ställas om med annan målgrupp för placeringar?
ÅTGÄRDER

SLUTDATUM

ANSVARIG

Lisa kontaktar socialchefsgruppen i
Umeåregionen.

2017-04-24

Lisa Andersson Lindberg

10. Plattform och grafisk profil - Projekt Effekt
Föredragande Sirpa Kärki, projektledare ”Effekt – utveckling av besöksnäringen i Umeåregionen”
Ärendebeskrivning
Projekt Effekt är ett besöksnäringsprojekt för Umeåregionen (Bjurholm och Örnsköldsvik
undantaget). Projektet finansieras av kommunerna: Umeå, Nordmaling, Vännäs, Vindeln och
Robertsfors, den ekonomiska föreningen River Country, Region Västerbotten, Europeiska
regionala utvecklingsfonden (via Tillväxtverket).
Projektet syftar till bl a till att tillvarata effekterna av Kulturhuvudstadsåret 2014 och ska jobba med
destinationsutveckling, marknadsföring och samverkan mellan företag. Målgruppen är små och
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medelstora företag.
Vid arbetet med de aktiviteter som gäller destinationsutveckling är det viktigt att ”få ihop”
destinationen till en och få besöksnäringens aktörer att jobba mot gemensamma mål. Det finns ett
förslag från styrgruppen att använda delar av projektets medel till att ta fram en plattform för
destinationen och en gemensam grafisk profil.
Vid det senaste styrgruppsmötet poängterades vikten av att förankra detta hos politiker, tjänstemän
och i näringen.
En förankring behövs både för att alla parter ska vara involverade i processen redan från början
och för att säkerställa att arbetet fortsätter även efter att projektet är avslutat.
Sirpa Kärki närvarade för att beskriva behoven av mer enhetlig plattform och profil samt berätta om
vad ett plattformsarbete skulle innebära.
Kommunchefsgruppen konstaterade att ett underlag behövs. Sirpa Kärki uppdrogs ta fram ett
underlag för beslut om fortsatt arbete.

11.

ÅTGÄRDER

SLUTDATUM

ANSVARIG

Ta fram underlag för vad ett
plattformsarbete skulle innebära

2017-05-18

Lisa Andersson Lindberg

Nuläge och fortsatt arbete ang. Samordnad larmhantering
Efter önskemål från senaste KCmötet hade Magnus Haglund gjort en beskrivning av läget vad
gäller samordnad larmhantering:
Nordmaling – avtalet är färdigskrivet. Vi väntar nu på underskrift(gäller trygghetslarm) Fortfarande
gäller att påbörja inkoppling av trygghetslarm april. 1 dec inkoppling brand- och inbrottslarm på två
anläggningar.
Umeå – avstämningsmöte 15 november. Träffar en grupp med rep. från räddningstjänst, välfärd
osv.
Vännäs – vi har nu fått kontakt med Vännäs och påbörjat dialog.
Robertsfors – har tänkt genomföra test larm när de kan.(Trygghetslarm)
Teknikutveckling KAC - Teknikföretaget Contal har gått igenom hela KAC- tekniken vilket innebär
att ”kunden” kan ta bort andra system tex Multicom. För oss innebär det också besparingar och
bättre möjligheter till utalarmering.

12. Avstämning EU-migranter
Vid föregående KCmöte informerade Jonas Jonsson om läget i Umeå när det gäller uppsagda
uppställningsplatser. Umeå kommuns beslut kan påverka läget i Umeåregionens övriga kommuner
på så sätt att förflyttningar sker inom regionen.
Kommuncheferna beslutade följa frågan vid kommande kommunchefsmöten.
En avstämning gjordes. Inget nytt har skett.

13. Information samarbete inför dataskyddsförordningen
Lisa A L uppdrogs vid senaste KCmötet att ta kontakt med ITchefgruppen för att stämma av vad
som pågår när det gäller samarbete vad gäller förberedelser inför den nya
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dataskyddsförordningen.
Lisa A L informerade om att ITcheferna har haft uppe frågan och att Jens Danielsson har
uppdraget att ta fram ett förslag för hur Umeåregionens kommuner skulle kunna samverka i frågan
om att förbereda inför att den nya lagen träder i kraft i slutet av 2018.

14. Information projekt bostadslösningar i sverige
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 informerades kortfattat om att Vännäs kommun har gått in som
projektägare.

15. Övriga frågor
15.1. Plattform - förebyggande insatser
Plattform – Förebyggande insatser.docx
Karin Ahnqvist informerade om att ett beslut har fattats i samordningsförbundet om att ingå
en lokal överenskommelse mellan Försäkringskassan, SamordningsförbundetUmeåregionen och Umeås, Vindelns, Vännäs, Nordmalings och Robertsfors kommuner.
Syftet med överenskommelsen är att skapa en utvecklingsarena för insatser/åtgärder som
bidrar till att motverka sjukskrivningar inom kontaktyrken. Målet är att minska
sjukskrivningarna hos aktuella arbetsgivare. Se vidare bifogad fil.
Frågan om insatser för att minska sjuktalen har lyfts under det prioriterade området
”attraktiv arbetsgivare” i regionrådet, kommunchefsgruppen och personalchefsgruppen.
Det konstaterades att det är viktigt att information om överenskommelse går ut till berörda.
Lisa A L uppdrogs skicka ut den senaste versionen av överenskommelsen. Frågan lyfts
som information vid regionrådsmötet den 9 december.
ÅTGÄRDER

SLUTDATUM

Frågan om "plattform förebyggande
arbete" lyfts som information vid
regionrådsmötet den 9 december.

2017-01-11

ANSVARIG

15.2. Digitala Västerbotten
Jonas Jonsson lyfte en kort information om att ett önskemål kommit från Digitala
Västerbotten om att delta vid ett kommunchefsmöte för att informera om det pågående
arbetet.
Lars Eriksson och Andreas [Skog?] från Digitala Västerbotten bjuds in till kommande
kommunchefsmöte den 19 januari 2017.
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ÅTGÄRDER

SLUTDATUM

ANSVARIG

Lisa bjuder in Lars Eriksson
och Andreas Skog

2017-01-10

Lisa Andersson Lindberg

BESLUT
Representanter för Digitala Västerbotten bjuds in till kommunchefsmötet den 19 januari
2017 för att informera om arbetet.

16. Nästa möte
Beslutade mötestider 2017 RR + KC.pdf
KCmöte jan to 2017-01-19 08:30-12:00
KCmöte mars to 2017-03-02 08:30-12:00
KCmöte april to 2017-04-06 08:30-12:00
KCmöte maj on 2017-05-10 08:30-12:00
KCmöte juni to 2017-06-08 08:30-12:00
KCmöte aug ti 2017-08-17 08:30-12:00
KCmöte sept to 2017-09-14 08:30-12:00
KCmöte okt to 2017-10-12 08:30-12:00
KCmöte nov to 2017-11-16 08:30-12:00
KCmöte dec to 2017-12-14 08:30-12:00

17. Mötets avslutande
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