Kommunchefsmöte
2020-03-26 09:00 - 15:00
Plats
Distansmöte via länk

Deltagare
Maria Persson (Organisatör), Jimmy Johansson, Karin Ahnqvist, Karolina Johansson, Lisa
Andersson Lindberg, Magnus Haglund, Margaretha Alfredsson, Therese Berg, Ulf Mansson

1. Mötet öppnas
Mötet öppnas. Övriga frågor anmäls.

Anteckningar
Mötet öppnas av Karin Ahnqvist. Övriga frågor anmäls.

2. Föregående mötesanteckningar
Vi går igenom anteckningarna från föregående kommunchefsmöte 16 januari 2020.

Anteckningar
Inga justeringar av föregående anteckningar görs. Anteckningarna godkänns.

Åtgärder
Inga
Ej angivet

Ej angivet

Beslut
Anteckningar från kommunchefsmöte 16 januari 2020 läggs till handlingarna

Bilagor
Kommunchefsmöte - 2020-01-16 (2).pdf
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3. Resandeutveckling Norrtåg
Föredragande: Joakim Berg Norrtåg, Isabella Forsgren INAB Umeå.
Öppet samtal. Uppdraget att arbeta med en fungerande pendlings- och arbetsmarknadsregion.
"Resandeutvecklingen på Norrtågs linjer har överlag varit mycket bra. Men sett över de senaste
fem åren så finns det noder som inte har haft samma utveckling som systemet i helhet. Det rör bl a
Hörnefors, Nordmaling och nu uppvisar också Vännäs ett tapp. Planeringen för Norrbotniabanan
pågår med bl a stationslägen i Sävar och Robertsfors och det finns flera anledningar att fundera
över vad orsakerna kan vara och diskutera vilka förbättringspotentialer som finns. Joakim Berg på
Norrtåg redogör för läget och tillsammans funderar vi över järnvägens betydelse i ett
Umeregionsperspektiv och hur man kan jobba vidare för att ta tillvara järnvägens potentialer."

Anteckningar
Joakim Berg, Norrtåg presenterar resestatistik för våra olika linjer i Umeåregionen. 2019 hade
Norrtåg 1.5 miljoner resanden en ökning med 9% jämfört med föregående år, de sparade 212
mkr i miljö och klimat samt 91% av tågen anlände i tid. (5 minuter inom tidtabell) Norrtåg
prioriterar arbets- och studiependling. Statistiken sjunker för sträckan Umeå-Vännäs medan
Vindeln har en positiv utveckling. Tappet för Vännäs har Norrtåg ingen analys på vad som
orsakar detta.
Viktigt att vi tillsammans jobbar för att stärka tågets kraft.

•
•
•
•

Ett regionpendlarkort efterfrågas.
Bättre samordning mellan buss och tåg
Starta ett projekt för planering av tidtabell Norrbotniabanan?
Kommunerna bör fundera på Linjebeställningen av bussar

Bilagor
nab UMEÅREGIONEN 200326 utskick.pdf

4. Inför B-URR och URR
Se nedan.
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4.1. B-URR
Föredragande: Dan Gideonsson och Urban Blomdahl
Ärendebeskrivning
Ev distansmöte. Om mötet genomförs på distans finns möjlighet för fler personer från respektive
kommun delta. I sådana fall avgör respektive kommun vilka personer, utöver representanterna i BURR (Umeåregionrådet), som ska delta.
Kommunchefsgruppen går igenom ärendet som förberedelse innan B-URR.
- Ska någon föredra vid B-URR? (Margaretha avgör med sin förvaltning)
- Vilket underlag ska gå ut?

Anteckningar
Underlag skickas ut den 27/3-2020 till berörda samt diariet.
Mötet genomförs med skriftligt material samt som distansmöte.
Prognos från SKR presenteras 29 april 2020.

4.2. Inför URR - Gemensam IT-nämnd
Ärendebeskrivning
Umeå, Vännäs och Skellefteå kommuner har kommit överens om att inrätta en gemensam nämnd,
kallad "Nämnden för grundläggande IT -kapacitetstjänster". Umeå kommun är värdkommun för
den gemensamma nämnden.
Umeåregionrådet har uttryckt intresse för mer information om nämndens omfattning, syfte,
kostnader.
Nämndsreglemente och avtal om samverkan finns bifogat (länk nedan).
Tomas Forsberg, IT-chef Umeå kommun, har möjlighet att delta vid URR den 8 april för att ge
denna information.
Förslag till beslut: Tomas Forsberg bjuds in för att ge en information om "Nämnden för
grundläggande IT -kapacitetstjänster" vid kommande Umeåregionråd den 8 april.

Anteckningar
Frågan skjuts till kommande URR.

Beslut
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Kommunchefsgruppen beslutar att information om IT-nämnden flyttas till ett
kommande Umeåregionråd.

Bilagor
Reglemente Nämnden för grundläggande IT-kapacitetstjänster U._.pdf, Avtal om samverkan i
gemensam nämnd avseende grundläggande ._ (003).pdf

5. Ordförande Kommunchefsgruppen
Anteckningar
Magnus Haglund föreslås ta över ordförandeskapet i Kommunchefsgruppen. Övriga
kommunchefer avlastar Magnus genom att bevaka specialområden samt förbereda och fördela
uppgifter kommuncheferna emellan.

Beslut
Kommunchefsgruppen beslutar att Magnus Haglund blir ordförande för
Kommunchefsgruppen i första hand fram till nästa mandatperiod.

6. Ersättare till Regionala rådet Västerbotten
Ärendebeskrivning
Regionala rådet för krisberedskap och skydd mot olyckor fungerar som ett forum för förankring av
strategiska frågor inom
krisberedskap och skydd mot olyckor i Västerbotten. Rådet sammanträder minst 1 gång per år
under ledning av landshövdingen.
Karin A har varit Umeåregionens representant i Regionala rådet. En ny representant behöver
utses.
Bifogat finns "Överenskommelse - Samverkan före, under och efter samhällsstörningar i
Västerbottens län". Se länk.

Beslut
Kommunchefsgruppen beslutar att utse Ulf Månsson med ersättare Karolina
Johansson som nya representanter i Regionala rådet Västerbotten.
Karin Ahnqvist återkopplar beslutet till Länsstyrelsen.
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Bilagor
Överenskommelse-AC-rev2019-webb.pdf

7. Bemanning Umeåregionens kansli
Beslut
Kommunchefsgruppen beslutar att kansliet stärks upp med en vikarie 100% under 1
år med uppskattad uppstart efter sommaren. Annonsering påbörjas genom Umeå
kommun, Johan Gammelgård.

8. Krisledningsövning gemensam
Ärendebeskrivning:
Genomförs av Ö-vik under XX oktober. Medel finns avsatta för ersättning till projektledare.
Övningen avser gemensam övning för respektive kommuns krisledningsgrupp.
Kommunchefsgruppen hittar datum för genomförande av gemensam krisledningsövning i oktober.
Förslag till beslut: Uppdrag till beredskapsgruppen att planera genomförande av dagen under
ledning av Örnsköldsviks kommuns Säkerhetschef Andreas Isaksson.

Anteckningar
Utifrån rådande situation och den ökade arbetsbelastningen som Convid-19 medför beslutar
Kommunchefsgruppen att skjuta fram krisledningsövningen till 2021. Däremot vill man
genomföra ett seminarieutbyte tillsammans för att utvärdera hur Coronaarbetet flutit i våra
kommuner.

Åtgärder
Kansliet får i uppdrag att planera in en lämplig dag för seminarie tillsammans i
Kommunchefsgruppen när situationen med Convid-19 lagt sig.
Ej angivet

Lisa Andersson Lindberg

Beslut
Kommunchefsgruppen beslutar att skjuta på Krisledningsövningen till 2021.
Kommunchefsgruppen beslutar vidare att ge Kansliet i uppdrag att boka in en
gemensam dag tillsammans i Umeåregionen för erfarenhetsutbyte gällande Convid19.
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9. Landsbygdsutvecklingsstrategi - Skriftlig info
Lägesrapport – framtagande av Umeåregional landsbygdsutvecklingsstrategi
Arbetsgruppen för framtagande av en gemensam landsbygdsutvecklingsstrategi har sedan slutet
av 2019 arbetat för att få till genomgripande förändringar i det material som tidigare levererats av
esam. Vid ett möte i gruppen den 31 januari konstaterades att genomgripande revideringar
behövdes för att kunna godkänna materialet. Därför gjordes en skriftlig förfrågan till esam om ny
tidplan för revidering av det material som tidigare levererats. Detta gjordes utifrån en specifikation
av de brister gruppen ansåg fanns i materialet.
Konsulterna från esam är mycket angelägna om att Umeåregionen ska få ett användbart
dokument som i största möjliga mån motsvarar förväntningarna och det som framgår i avtal och
beställning.
Den 10 mars träffades arbetsgruppen och en annan konsult än den som tidigare varit gruppens
kontakt på esam. Tillsammans kom man fram till att omarbetningar utifrån gruppens synpunkter
kommer att göras. En ny tidplan med ett tydliggjort arbetssätt som bygger på delleveranser och
dialog under processen har levererats från esam. Enligt den nya tidplanen ska arbetet vara
färdigställt före sommaren 2020.
Sammanfattningsvis har gruppen goda förhoppningar om att inom ramen för avtalet få ett resultat
som vi kan vara nöjda med. Kommunchefsgruppen kommer att hållas uppdaterade.
Förslag till beslut: Kommunchefsgruppen har tagit emot och tackar för informationen.

Anteckningar
Lisa A L informerar kortfattat om hur arbetet går med landsbygdsutvecklingsstrategin. Arbetet
löper på bra och arbetsgruppen har goda förhoppningar om att vi kommer få ett dokument vi kan
känna oss nöjda med innan sommaren.
Karolina flaggar för att den person från Vännäs kommun som arbetar med LBU-strategin. Det
samma kan gälla i andra kommuner. Arbetsgruppen avgör om tidplanen kan komma att påverkas
på grund av detta.

Beslut
Kommunchefsgruppen har tagit emot och tackar för informationen från arbetsgruppen
för LBU-strategin.
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10. Ansökan om utbetalning av medel ÖFUR
Ärendebeskrivning
Överförmyndarverksamheten ansökte om 50 000 kr för teambuilding/utbildning i den
gemensamma nämnden i januari 2019. Kommunchefsgruppen beviljade medlen med tillägget att
det är en engångsföreteelse. Medlen plockades aldrig ut under 2019. Nu önskar
överförmyndarverksamheten kunna nyttja medlen under 2020 för gemensamt lunch till lunchmöte
för att svetsa samman de två personalgrupperna i Umeå och Örnsköldsvik.
Förslag till beslut: Kansliet föreslår att ansökan om att nyttja medlen 2020 beviljas, dock med
samma tillägg som tidigare - att detta är en engångsföreteelse.
Se ansökan i bilaga (länk).

Åtgärder
Meddela beslutet till Åsa P Stråe
2020-03-26

Lisa Andersson Lindberg

Beslut
Kommunchefsgruppen beslutar att bevilja Överförmyndarverksamheten ansökan om
att under 2020 nyttja de tidigare beviljade medlen om 50 000 kronor. Medlen används
för gemensam aktivitet för utbildning samt för att stärka upp gemenskapen och
samarbetet i Överförmyndarverksamheten. Det noteras att detta är ett
engångsbidrag.

Bilagor
ÖFUR Ansökan Umeåregionen 20200311.docx

11. Gemensamt mottagningsavtal Migrationsverket
Umeåregionen har tidigare haft ett gemensam avtal med migrationsverket om gemensamt antal
mottagna i Umeåregionen (inte övik). Verksamheten lades ned efter lagändring.

Anteckningar:
Frågan lyfts om vi ska återuppta en regiongemensam struktur för gemensam mottagning av
nyanlända. Det konstateras att behov av samordning/samverkan finns när mottagningstalen
sjunker igen.
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Karolina bevakar frågan och återkommer vid behov.

Åtgärder
Bevaka frågan om att återuppta regiongemensam struktur för mottagning av
nyanlända. Återrapportera till KC vid behov.
2020-05-28

Lisa Andersson Lindberg

Bevaka frågan om att återuppta regiongemensam struktur för mottagning av
nyanlända. Återrapportera till KC vid behov.
Ej angivet

Karolina Johansson

Beslut
Karolina Johansson får i uppdrag att bevaka frågan om gemensamt mottagningsavtal
med Migrationsverket, och återkomma vid behov.

12. Energi och klimatrådgivning
Energi- och klimatrådgivning har funnits i olika former i Sverige under lång tid. Under 2018-2020
har kommuner kunnat söka medel för kommunal energi- och klimatrådgivare. Samtliga kommuner
i Umeåregionen har idag klimatrådgivare. Bjurholm, Vännäs och Nordmalings delar en gemensam
tjänst på deltid, Umeå och Örnsköldsvik har egna energi- och klimatrådgivare och Robertsfors och
Vindeln har en upphandlad tjänst. Den person har bemannat funktionen för Robertsfors och
Vindeln har aviserat att han kommer gå i pension.
Kansliet har uppdragits att ta fram en sammanställning av vilka medel som finns att söka för
energi- och klimatrådgining för kommuner med syfte att samordna och att växla upp arbetet med
klimat- och energirådgivning i Umeåregionen.
En sammanfattning finns bifogad (uppdaterad version 2019-03-20)

Anteckningar:
Lisa har uppdragits att ta fram en sammanställning av vilka medel som går att söka för att
möjliggöra en ambitionshöjning i arbetet med energi- och klimatrådgivning. Lisa berättar att hon
och Erik Eklund, Energi- och klimatrådgivare Umeå kommun, tillsammans har tagit fram en
sammanställning. Se bilaga (länk nedan).
Kommunchefsgruppen tackar för informationen.
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Beslut
Kommunchefsgruppen noterar informationen om medel att söka för samarbete kring
Energi och klimatrådgivning.

Bilagor
ERK KCgruppen 2019-03-26.pdf

13. Informationsmaterial - Umeåregionen
Ärendebeskrivning
Det finns behov av att nytt informationsmaterial om Umeåregionen.
Olika former av material och idéer som lyfts, Kommunchefsgruppen resonerar om vilken/vilka
beställningar som ska läggas.
Nedan är en sammanställning av olika idéer på informationsmaterial.
• Informationsbroschyr (ink research, exkl. tryck)
• Film - Syfte behöver klargöras
• PPT - "Det här är Umeåregionen".
Syfte: info i KS/KF samt för medarbetare
Innehåll: Info om dels UR som arbetsmarknadsregion och dels som samverkansorgan
• Bilaga i Dagens Industri
”Kostnadsfritt” men kräver mycket tid från olika medarbetare. Bilagan är annonsfinansierad – vill vi
stå bakom att företag i det här läget bekostar annonsering? Nja…
• Marknadsföring av Umeåregionen som etableringsregion
Resulterade i stor satsning på Business Arena. Behov av olika typer av informationsmaterial till
BA Sthlm finns.

Anteckningar:
Lisa informerade om att det finns 100 000 kr avsatta i budget för informationsmaterial.
Kommunchefsgruppen konstaterar att det inte är aktuellt med bilaga i Dagens Industri.
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Kommunchefsgruppen ger kansliet i uppdrag att utifrån budget på 100 000 kronor ta fram förslag
på informationsmaterial i två former.
Ett material som ska rikta sig till Kommunstyrelser och Kommunfullmäktigen samt ett publikt
material med den långsiktiga strategin samt vad Umeåregionen är.

Åtgärder
Ta fram nytt informationsmaterial - två former externt och internt.
2020-05-01

Lisa Andersson Lindberg

Beslut
Kommunchefsgruppen ger kansliet i uppdrag att utifrån budget på 100 000 kronor ta
fram förslag på informationsmaterial i två former. Ett material som ska rikta sig till
Kommunstyrelser och Kommunfullmäktigen samt ett publikt material med den
långsiktiga strategin samt vad Umeåregionen är.

14. Övriga frågor
- Business Arena - Har vi någon/några som vill/borde finnas med i programmet på BA Sthlm och
Umeå 2021?

Anteckningar:

•

•
•
•

Business arena: Frågan gällande medverkande i programmet flyttas till
nästkommande kommunchefsmöte
Arbetet inför Stockholm fortlöper enligt plan tills att annat meddelas utifrån
läget gällande Convid-19
Upphandling och revision
Samtal förs om en gemensam upphandling gällande revisionstjänster.
Convid-19
Samtal förs om olika angreppssätt gällande våra olika verksamheter i
kommunerna.
Skolutredningen
Hur besvarar vi kommunutredningen som inkommit? En remisskonferens
kommer att genomföras 27 april 2020.

Åtgärder
Bevaka frågan om gemensam upphandling av revisionstjänster alternativt eget
revisionskontor
2020-05-07

Lisa Andersson Lindberg
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15. Nästa möte
Nästa möte 7 maj i Umeå stadshus?

Anteckningar:
Kansliet följer utvecklingen gällande Convid-19 och säkerställer digital lösning om behov finns att
genomföra distansmöte.

16. RUS- Gemensamt svar
(Ingen föredragning, berör inte Örnsköldsvik)
Ärendebeskrivning:
Vi kommuner får i mars ut förslag till RUS för Västerbotten. Bäst vore om vi kanske kunde få en
gemensam dragning av kanske en medarbetare från Umeå som kanske har möjlighet att kunna
hålla ihop våra kommuners gemensamma skrivande av ett remissvar.
Förslag till beslut: KC-gruppen beslutar att ställa frågan till Umeå om möjlighet att hålla ihop
skrivandet av ett gemensamt remissvar. Varje kommunchef ska inkomma med kontaktperson om
man vill vara med i det gemensamma remissvaret.

Anteckningar
RUS-en har inte kommit ännu. Malin Lagervall på Umeå kommun kan vara behjälplig när det blir
aktuellt. Se till att Örnsköldsvik synkas in i arbetet.

Åtgärder
Kontakta Malin Lagervall om att samordna remissvar på rus.
2020-04-03

Lisa Andersson Lindberg

Utse kontaktperson för gemensamt remissvar på RUS. Meddela
malin.lagervall@umea.se.
2020-04-08

Jimmy Johansson

Utse kontaktperson för gemensamt remissvar på RUS. Meddela
malin.lagervall@umea.se.
2020-04-08

Karolina Johansson
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Utse kontaktperson för gemensamt remissvar på RUS. Meddela
malin.lagervall@umea.se.
2020-04-08

Sofia Oberg

Utse kontaktperson för gemensamt remissvar på RUS. Meddela
malin.lagervall@umea.se.
2020-04-08

Therese Berg

Utse kontaktperson för gemensamt remissvar på RUS. Meddela
malin.lagervall@umea.se.
2020-04-08

Ulf Mansson

Beslut
Umeå kommun kan vara behjälplig för att hålla ihop skrivandet av ett gemensamt
remissvar på RUS västerbotten. Malin Lagervall är kontaktperson i Umeå kommun.
Varje kommunchef ska inkomma med kontaktperson om man vill vara med i det
gemensamma remissvaret.

17. NIS styrgrupp
Föredragande: Jan Pålsson och Mats Svensson Tid: 14.00
(berör inte Umeå o Örnsköldsvik)
Ärendebeskrivning:
• Information om NIS 6.0. uppdraget och styrgruppens roll.
• Delaktiviteten ”Program för Tillväxt” och samarbete med ALMI
• Projektets avgränsningar. Handel, besöksnäring och jordbruk omfattas inte
Berörda kommuner är Nordmalings, Vännäs, Vindelns, Robertsfors och Bjurholms kommuner.

Anteckningar
Anteckningarna fördes separat.

Bilagor
20202327 Beslut om stöd.docx
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18. Mötet avslutas
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