Kommunchefsmöte, Umeåregionen

2017-03-02

Beslutande:
Håkan Wretling, Bjurholms kommun
Helén Sundström Hetta, Nordmalings kommun
Karin Ahnqvist, Robertsfors kommun
Magnus Haglund, Örnsköldsviks kommun, ordförande
Lisa Andersson Lindberg, föredragande och sekreterare

09:15-11:45
Konferensrum Baskern 1 tr ,
Umeå stadshus

Frånvarande
Karolina Johansson, Vännäs kommun (Anmält förhinder)
Per-Eric Magnusson, Vindelns kommun, vice ordförande (Anmält förhinder)
Jonas Jonsson, Umeå kommun (Anmält förhinder)
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 och närvarande konstaterade att det blir en enklare variant av möte pga att tre personer
hade anmält förhinder.

2.

Skrivelse till kommunchefsgruppen från flyktinghandläggarna
Fråga från Flyktinghandläggare till kommunchefsgruppen..pdf
Närvarande kommunchefer konstaterade att samtliga kommunchefer behöver vara närvarande för att ha ett
fördjupat samtal utifrån inkomna frågeställningar.

Johan Gammelgård bjuds in till kommande kommunchefsmöte den 6 april för att delta i dialogen.
Avtalet har inte sagts upp. Vid kommunchefsmötet 2016-09-01 fattades följande beslut:
_______________________________________________________________________________________
Kommunchefsgruppen ställer frågan till Umeå kommun om att organisatoriskt placera verksamheten där den
bäst passar inom Umeå kommun. Avtalet ses över och justeras efter flytt av verksamheten. Innan nytt avtal
har tagits fram och beslutats bedrivs verksamheten så som tidigare.
_______________________________________________________________________________________
Efter detta möte har kommunchefsgruppen (2017-01-19) också beslutat att samhällsorienteringen i
Umeåregionen även fortsättningsvis ska samordnas. Eventuell utveckling av verksamheten sker på
verksamhetsnivå i dialog mellan parterna.
Inga förändringar av innehållet i samarbetet har beslutats.
Frågan lyfts igen vid kommande kommunchefsmöte.

3.

ÅTGÄRDER

SLUTDATUM

ANSVARIG

Johan Gammelgård bjuds in till kommande
kommunchefsmöte den 6 april för att delta i
dialogen

2017-03-13

Lisa Andersson Lindberg

Arbetsförmedlingens närvaro i kranskommunerna
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Carola Larsson från arbetsförmedlingen var inbjuden för en dialog om AF's närvaro i Umeåregionens
kommuner och också för att resonera tillsammans med kommuncheferna om ledningssamarbete kring
integration och etablering.
Arbetsförmedlingens nuvarande bemanning i kommunerna gicks igenom översiktligt. Det har pågått ett
förändringsarbete och omstrukturering för att bättre kunna nyttja resurserna. Bland annat planeras det för att
ersätta drop-in-tider med bokningsbara tider.
Carola förde fram att önskemålet är att samplanera och sätta gemensamma målsättningar för arbetet
tillsammans med kommunerna.
Man slöt sig till att olika insatsområden kommer att kräva olika former för ledning och samordning.
När det gäller insatser för individer som står utan sysselsättning/långt ifrån arbetsmarknaden kan
Samordningsförbundet (finsam) vara en bra plattform för fortsatt ledningssamverkan.
När det gäller kommunorganisationernas kompetensförsörjningsbehov vill kommunerna att dialogerna förs
direkt med respektive ledningsgrupp. Det samma gäller utbildningsinsatser av olika slag.
Carola framförde ett önskemål om samlokalisering tillsammans med kranskommunerna. Närvarande berörda
kommunchefer ställde sig positiv till förslaget. Man beslutade att kontakt ska tas med den person vid AF som
svarar för lokalplanering för fortsatt planering av samlokalisering.
Man resonerade också kring att det finns ett stort antal olika överenskommelser som berör AF och
kommunerna. Man slöt sig till att det vore önskvärt om överenskommelserna gick att hantera tillsamman på
ett mer samordnat sätt. Bland annat lyftes de lokala DuA-överenskommelserna som tecknats mellan
arbetsförmedlingen och kommunerna. Syftet med överenskommelserna är tillsammans arbeta för att minska
arbetslösheten bland unga.
Fortsatt dialog och kontakt:
• Kontakt för konkretiserad planering av samlokalisering
• Det dialogmöte som Carola Larsson bjudit in till för fördjupat samtal om ledningssamverkan
• Samordningsförbundet som plattform i frågor som rör individer utan sysselsättning/långt från
arbetsmarknaden
• Lokala träffar mellan AFs ledning och i respektive kommuns ledningsgrupper för planering i frågor
som rör kommunerna som arbetsgivare
BESLUT
Kontakt ska tas mellan AF och resp kommun för konkretiserad planering av samlokalisering för de
kommuner det är aktuellt
Samordningsförbundet kan nyttjas som plattform i frågor som rör individer utan sysselsättning/långt från
arbetsmarknaden
Lokala träffar mellan AFs ledning och i respektive kommuns ledningsgrupper bokas in för planering i
frågor som rör kommunerna som arbetsgivare

4.

Organisatorisk flytt av kansliet
Lisa A L informerade kortfattat om att Umeåregionens kansli organisatoriskt flyttas från område utveckling till
område tillväxt.

5.

Gemensamt PA-system - avstämning
Status kommunchefer 2017-02-08.pptx, Arbetsgång nämnden 160930.docx, URPN-2016-00003-3
Sammanställning budget 2017.docx 1028510_1_0.docx, Övergripande tid och resursplan Personal- och
lönesystem 2017-03-01.pptx
Närvarande kommunchefer resonerade kring mandat i förhandlingar med leverantörer. För att inte tappa fart i
införandet ska projektledningen och styrgruppen fokusera på själva införandet av det nya systemet och att
eventuella avvikelser och förhandlingar hanteras av andra personer.
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Det kommer också vara viktigt att tydliggöra mandatet för styrgruppen. Hantering av beslut om hur större
avvikelser ska hanteras måste tas i respektive kommun och ev. beslutas i den gemensamma nämnden.
Vidare resonerade närvarande kring att bilden av framtida resursbehov fortfarande inte är tydlig. Önskemålet
vid det extrainsatta avstämningsmötet 2017-02-08 var att få en tydliggjord bild av resursbehovet redovisat i
- antal timmar
- typ av kompetens
- när i tid resursen krävs
Helen Sundström Hetta och Jonas Jonsson kommer att representera Umeåregionens kommunchefer i en
dialog med leverantören måndagen den 6 mars om hur det fortsatta arbetet och eventuella avvikelser mot
planen ska hanteras. Helen och Jonas uppdras särskilt bevaka att inga beslut fattas avseende belopp.
Resultat rapporteras till samtliga.

6.

Övriga frågor

7.

Nästa möte
Nästa möte: 2017-04-06
En rad frågor som skulle komma upp detta möte hänskjuts till kommande kommunchefsmöte. Nedan listas
dessa tillsammans med andra frågor som väntar.
Möjliga ärenden till kommande KC-möte
• Uppföljning från senaste regionrådsmötet
• Införande gem. PA-system
Jag gissar att tid behöver sättas av för detta. Inget preciserat planerat just nu men mycket händer…
• Brottsofferjouren
Extern föredragande
Brottsofferjouren önskar komma för att presentera önskemål om finansiering av en koordinerande
resurs
• Gemensam viljeinriktning ang. infrastruktur i Umeåregionen
(Uppdrag till KC från regionrådet 8/2)
• Samordning i kollektivtrafik- och trafikplaneringsfrågor?
(Är det möjligt samfinansierade åtgärdsvalsstudier tex?)
• Samordning av tidiga insatser för asylsökande från 1 januari 2017
extern föredragande
Länsstyrelsen har önskat närvara för att informera om länsstyrelsen uppdrag from 1/1 om tidiga
insatser för asylsökande
• Samordningsförbundet
Extern föredragande
Information och dialog om ”plattform förebyggande arbete”
• Träff med Johan Gammelgård om planering ÖK om gemensam flyktingmottagning
• Workshop digitala Västerbotten
Externa gäster
• Socialt företagande
Extern föredragande
Beredning inför regionrådsmötet i maj
• Avstämning av prioriterade områden
o Larm
o (PA)
o Attraktiv arbetsgivare
o Umeåregionen som EN arbetsmarknadsregion
o Integration och flyktingmottagning

8.

Mötets avslutande
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