
Kommunchefsmöte, Umeåregionen
2018-08-23 08:30 - 12:30
Information om mötet: Kommunchefsmötet bröts mellan klockan 10.00 - 11.00 för ett extrainsatt

regionrådsmöte. Anteckningar hålls separat. Se bifogad fil. 

Kommunchefsgruppens möte återupptogs klockan 11.10. Ordförande under fortsatt möte var Per-

Eric Magnusson. 

_____________________________________

Plats
Region vb, "Eken". Västra Norrlandsgatan 13

Deltagare
Lisa Andersson Lindberg (Organisatör), Karin Ahnqvist, Karin Gothefors-Linder, Karolina
Johansson, Magnus Haglund, Margaretha Alfredsson, Per-Eric Magnusson, Ulf Mansson
(Frånvarande)

1.    Mötet öppnas

Anteckningar
Mötet öppnades av Magnus Haglund som konstaterade att dagordningen var diger.
Kommunchefsgruppen hälsade Maria Wallner, samordnare för Sundsvallsregionen, välkommen.

Maria deltog som besökare vid kommunchefsmötet. Under våren 2018 har Lisa A L och Maria W
haft kontakt för erfarenhetsutbyte.

2.    Föregående möte

Anteckningar
Minnesanteckningarna från kommunchefsgruppens möte den 2 maj 2018 godkändes och lades
till handlingarna.

Beslut
Kommunchefsgruppen godkänner minnesanteckningar från kommunchefsmötet
2018-05-02 och lägger anteckningarna till handlingarna.
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Bilagor
Minnesanteckning KC20180502.pdf

3.    Presentation av Sundsvallsregionen

Föredragande: Maria Wallner, Sundsvallsregionen

Anteckningar
Maria Wallner gav en presentation av samarbetet i Sundsvallsregionen.

Samarbetet startade 2006 och baseras på ett samarbetsavtal. De samverkande kommunerna är
Härnösand, Timrå, Sundsvall, Ånge, Nordanstig och Hudiksvall och samarbetsområdena är;

Kompetensförsörjning
Näringslivs- och destinationsutveckling
Trafikering och infrastruktur
Samarbetsutveckling

Maria berättade bland annat om det pågående arbetet med trainee-tjänster som koordineras
gemensamt. E-samverkan för att införa digitaliserade lösningar och processer var ett annat
exempel på pågående samarbetsområden som lyftes.

Kommunchefsgruppen tackade Maria för presentationen och intressanta exempel.

Bilagor
3)Pres sundsvallsregionen Umeåregionen.pptx, 3)Samarbetsavtal för Sundsvallsregionen
2015.pdf

4.    Information från kansliet

Anteckningar
Kortfattad information från kansliet gavs. Se underpunkter.

4.1.    Ekonomi

Sammanfattning av ekonomisk rapport;

Budget 2018 är 2 631 300 kr
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Kostnaderna tom 2018-07-30 är 1 083 000 kr
Återstående medel tom 2018-07-30 är 1 548 000 kr
Av de återstående medlen är ca 1078 000 kr så kallade "gröna pengar", det vill säga medel
att disponera utifrån Regionrådets prioriterade utvecklingsområden

Ekonomisk rapport bifogas anteckningarna.

Beslut
Ekonomisk rapport godkänns. Kommunchefsgruppen noterar att Umeåregionen har
gemensamma ännu ej nyttjade medel 2018 men avvaktar kommande avstämningar
av införandet av det nya PA-systemet.

Bilagor
Ekonomisk rapport 2018-08-23.docx

4.2.    Besöksnäring Visit Umea 2.0
Beskrivning: 

Arbetsgruppen ("Tursamgruppen") arbetar för att ta fram ett beslutsunderlag och ett förslag till

avtal tillsammans med projektledaren för projekt Effekt. En dialog förs mellan turismsamordnarna i

arbetsgruppen och de lokala företagen för att involvera företagen i processen och ge dem

möjlighet att påverka utformningen av det framtida samarbetet i Umeåregionen. Förslaget

beräknas kunna presenteras under tidig höst, efter valet, 2018.

_____________________________________

Anteckningar
Kommunchefsgruppen lyfte för kort samråd att det finns några punkter i de utkast som arbetas
fram som kan komma att behöva diskuteras tillsammans. Bland annat är
evenemangskalendrarna viktiga för de lokala företagen och förhoppningen är att de ska finnas
även i fortsättningen.

Den gemensamma besöksnäringsstrategin för privatturism kommer att behöva beslutas och
förankras i respektive kommun samt lyftas i regionrådet igen. En avslutande projektrapportering
från projekt Effekt bör också ske i regionrådet.

Vidare diskuterades frågan om hur prioriteringarna kommer att göras när det gäller vilka
turistföretag som ska lyftas i den gemensamma marknadsföringen. Det är viktigt att kunna
förmedla och motivera eventuella förändringar jämfört med tidigare marknadsföringsinsatser
lokalt i respektive kommun.
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Kommunchefsgruppen var överens om att det blir viktigt att bevaka frågan och att var en
granskar de utkast till avtal och upplägg som kommer.

Sirpa Kärki, projektledare för projekt Effekt och Peter Juneblad, näringslivschef i Umeå, bjuds in
till kommande KC-möte för lägesrapport och samråd gällande nytt avtal och projektavslut för
projekt Effekt.

Åtgärder

Bjud in Sirpa K och Peter J till kommande kommunchefsmöte den 20 sept.

8/31/2018 Lisa Andersson Lindberg

Beslut
Kommunchefsgruppen beslutar bjuda in Sirpa Kärki och Peter Juneblad till
kommande kommunchefsmöte den 20 september 2018 för lägesrapport och samråd
gällande nytt avtal och projektavslut för projekt Effekt.

4.3.    Utökad överförmyndarnämnd i Umeåregionen

Anteckningar
En kort avstämning gjordes när det gäller utökning av den gemensamma
överförmyndarnämnden.

Samtliga närvarande kommunchefer rapporterar att kommunerna ser positivt på Örnsköldsviks
inträde i den gemensamma nämnden. 
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5.    Överenskommelse med AF
Beskrivning: 

Umeåregionens kommuner har tillsammans med arbetsförmedlingen i Umeå och Örnsköldsvik

tecknat en överenskommelse om samarbete för bättre matchning på arbetsmarknaden. Se bifogad

fil.

Birgitta Forsberg har lyft ett förslag om att arrangera inspirationsdagar med syftet att; 

- Uppmärksamma överenskommelsen både externt och internt 

- Visa på goda exempel på vad som görs i våra kommuner och andra arbetsgivare i regionen 

- Öka kompetensen i kompetensförsörjningsfrågor 

- Inspirera genom föreläsare från andra kommuner, organisationer 

- Ge input till fortsatt samverkan och resultat

_____________________________________

Föredragande/deltagare: Birgitta Forsberg, personaldirektör Umeå och Carola Larsson, chef AF
Umeå

Anteckningar
Carola Larsson och Birgitta Forsberg närvarade vid mötet för att tillsammans med
kommuncheferna och resonera om förslaget och det fortsatta arbetet utifrån den gemensamma
överenskommelsen.

Frågan om att gemensamt arrangera inspirationsdagar diskuterades och kommunchefsgruppen
ställde sig positiv till förslaget. Det framhölls också att det finns förväntningar från politiskt håll att
Umeåregionen ska vara en plattform i ett strategiskt arbete för kompetensförsörjningen.

Kommunchefsgruppen slöt sig till att det är positivt om såväl publika som kommuninterna
aktiviteter genomförs. När det gäller de kommuninterna aktiviteterna var ett förslag att arrangera
ett, eller flera, arbetande seminarium.

När det gäller de publika aktiviteterna diskuterades möjligheten att lyfta fram lokala goda exempel
i samband med Arbetsförmedlingens "prognos-släpp". Datumen för släppen är nationella och
närmaste datum är den 12 december 2018.

Personalchefsgruppen uppdras att till nästa kommunchefsmöte den 20 september 2018
presentera förslag till upplägg och kostnadsberäkning för interna inspirationsdagar samt att ta
fram goda exempel från den lokala arbetsmarknaden som kan presenteras den 12 december.

Beslut
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Personalchefsgruppen uppdras att ta fram goda exempel från den lokala
arbetsmarknaden som kan presenteras den 12 december i samband med
Arbetsförmedlingens offentliggörande av prognos för arbetsmarknadens utveckling.

Kommunchefsgruppen uppdrar personalchefsgruppen i Umeåregionen att till nästa
kommunchefsmöte den 20 september 2018 återkomma med förslag till upplägg samt
beräknad kostnad för interna inspirationsdagar.

Bilagor
undertecknad ÖK 20180327.pdf

6.    Status - Införande av PAsystem

Föredragande: Åse Molén, Monica Vestberg

Monica Vestberg och Åse Molén närvarade för att ge information om läget när det gäller
införandet av det gemensamma PA-systemet. Birgitta Forsberg deltog också. Monica Vestberg
ersätter Carina Andersson som är tjänstledig.

Kommunchefsgruppen informerades om att det pågår ett arbete att ta fram en slutrapport.
Rapporten är gemensam och skrivs i samarbete mellan VISMA och den interna projektledningen.

Det pågår också en avstämning av leverans jämfört med de krav kommunerna ställde i
upphandlingen. Det finns idag förhållandevis många avvikelser. Avvikelserna graderas enligt ett
poängsystem och ett arbete pågår för att minska antalet avvikelser.

Nästa nämndsammanträde är den 7 september 2018.

Den upphandlade konsulten AdviceU och Upphandlingsbyrån i Umeå kommun kommer att
representera kommunerna i slutförhandlingen.

Vidare berättade Åse att hon kommer att besöka alla personalavdelningar i kommunerna för att
stämma av de gemensamma rollbeskrivningarna och den gemensamma förvaltningsplanen.

Kommunchefsgruppen ser mycket positivt på att besök görs i alla kommuner och understryker
vikten av att information ges om att arbetet går framåt, att det finns en plan för hanteringen av
avvikelser och att den fortsatta gemensamma förvaltningsplanen förankras.
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7.    Extra regionrådsmöte - Information Avfallshanering

Kommunchefsmötet bröts mellan klockan 10.00 - 11.00 för ett extrainsatt regionrådsmöte.
Anteckningar hålls separat. Se bifogad fil.

Kommunchefsgruppens möte återupptogs klockan 11.10. Ordförande under fortsatt möte var
Per-Eric Magnusson.

Bilagor
Umeå regionen i samverkan 23 aug 2018.docx, RR_anteckningar_extramöte20180823.pdf

8.    Bildande av regionkommun
Beskrivning: 

Karin Ahnqvist är kommunchefsgruppens representant i arbetet för bildande av regionkommun.

Karin A informerar om hur arbetet med bildande av regionkommun fortlöper.

_____________________________________

Anteckningar
Karin A informerade om hur arbetet med bildande av regionkommun fortlöper. Bland annat
resonerade kommunchefsgruppen om att det kommer att tecknas individuella avtal mellan
kommunerna och den nya regionala nämnden.

Kommunchefsgruppen bjuder in Niklas Gandal till kommunchefsmötet den 20 september 2018
för att informera om det pågående arbetet och om de kommande avtalen.

Åtgärder

Bjud in Niklas Gandal till KCmöte 20 sept

8/31/2018 Lisa Andersson Lindberg

Beslut
Niklas Gandal bjuds in till kommande kommunchefsmöte den 20 september 2018.
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9.    Samordna utbildning för nyvalda politiker?
Beskrivning

Region västerbotten kommer inte att anordna utbildning för nya politiker efter valet 2018. 

Umeå kommunjurist Carina Lidström Heimersson föreslår att Umeåregionens kommuner 

arrangerar en "nyvalsutbildning" tillsammans.

_____________________________________

Anteckningar
Lisa A L presenterade kortfattat förslaget från Umeå kommun att tillsammans arrangera en
"nyvalsutbildning" för nyvalda politiker i Umeåregionen.

Kommuncheferna var tveksamma till behovet att göra detta tillsammans. Några kommuner
brukar arrangera egna utbildningar för nyvalda politiker.

Inga hinder finns för att bjuda in till det utbildningstillfälle som kommer att arrangeras i Umeå.
Lisa A L återkommer till kommunchefsgruppen med information om detta.

Åtgärder

Lisa A L återkommer till kommunchefsgruppen med information om den
nyvalsutbildning som arrangeras i Umeå kommun. Möjligheten för kranskommunerna
att delta undersöks.

Ej angivet Ej angivet

10.    Nytt informationsmaterial om Umeåregionen?
Beskrivning: 

Ett nytt/uppdaterat informationsmaterial om Umeåregionsamarbetet behöver tas fram. Materialet

är tänkt att informera politiker, tjänstepersoner och andra intressenter om samarbetet. 

Materialet är också tänkt att användas som text på Umeåregionens hemsida som har stora behov

av uppdateringar. Idag finns inget uppdaterat informationsmaterial. 

En offertförfrågan har gjorts från Umeå näringslivsservice till Pondus i Umeå på uppdrag av

Umeåregionens kansli. Förfrågan gäller en genomgripande uppdatering av materialet

"kompassen" som togs fram 2005. 

_____________________________________

8/17



Anteckningar
Lisa A L uppdrogs att ta fram ett nytt informationsmaterial. Budget för framtagande av
informationsmaterial om 30 000 kr år 2018 bibehålls. Informationsmaterialet ska vara digitalt och
ska inte tryckas.

Beslut
Ett nytt informationsmaterial ska tas fram. Budget för framtagande av
informationsmaterial om 30 000 kr år 2018 bibehålls. Informationsmaterialet ska vara
digitalt och ska inte tryckas.

Bilagor
Offert nytt informationsmaterial UR.pdf, kompass.pdf

11.    Regionrådsmöte 17/9

Anteckningar
Kommunchefsgruppen förberedde ärenden inför regionrådsmötet den 17 september 2018. Se
underpunkter.

Beslut
Beslut

Bilagor
RR_anteckningar_2018-05-17.pdf
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11.1.    RR beredning Landsbygdsutveckling – RRuppdrag till KC
Beskrivning: 

Vid regionrådsmötet den 17 maj 2018 beslutade regionrådet: 

Kommunchefsgruppen ges i uppdrag att ta fram ett förslag på fortsatt arbete för

landsbygdsutveckling. 

Förslaget bör besvara hur Umeåregionen kan: 

- organisera sig för gemensam landsbygdsutveckling 

- söka extern finansiering 

- ta tillvara erfarenheterna från tidigare år 

Möjliga kopplingar till samordning med och delaktighet från Örnsköldsviks kommun ska också

ingå i förslaget.

Anteckningar
Kommunchefsgruppen resonerade om hur uppdraget ska hanteras samt hur, och när, det ska
presenteras för regionrådet.

Kommunchefsgruppen bjuder in Annica Myren till ett kommunchefsmöte under hösten 2018. 

Beslut
Annica Myrén bjuds in till ett kommande kommunchefsmöte för att samråda med
kommunchefsgruppen utifrån Regionrådets uppdrag .

11.2.    RR beredning Digitalisering – RRuppdrag till KC
Beskrivning: 

Vid regionrådsmötet den 17 maj 2018 beslutade regionrådet att: 

Kommunchefsgruppen ges i uppdrag att ge förslag på fortsatt process för it/digitalisering i ett

regionalt perspektiv. Kommunchefsgruppen resonerar om hur uppdraget ska hanteras samt hur

och när det ska presenteras för regionrådet.

_____________________________________

Anteckningar
Frågan hanterades kortfattat pga tidsbrist vid mötet. Lisa A Lindberg delgav kortfattat en
sammanställning av det arbete som pågår under hösten genom Digitala Västerbotten. Se bifogad
fil.
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Bilagor
Umeå regionen i samverkan 23 aug 2018.docx

11.3.    RR beredning ÖK AF – RRuppdrag till KC
Beskrivning: 

Vid regionrådsmötet den 17 maj 2018 beslutade regionrådet att anta åtaganden för regionrådet i

överenskommelsen med arbetsförmedlingen. Åtagandena innebär följande uppdrag till

kommunchefsgruppen: 

- varje år göra samlad uppföljning kring Umeåregionens utbud gällande SFI, spår inom DUA,

Komvux, Vård college och eventuellt andra kommunala utbildningsinsatser på gymnasienivå för

en samlad bild gällande utbud av utbildningsmöjligheter 

Genomförande: Uppdrag till kommunchefsgruppen 

- inleda gemensamt arbete i Umeåregionen för att fler ska slutföra sina gymnasiestudier 

Genomförande: Uppdrag till kommunchefsgruppen 

- inleda gemensamt arbete i Umeåregionen för att öka andelen som går vidare till eftergymnasiala

studier 

Genomförande: Uppdrag till kommunchefsgruppen 

Kommunchefsgruppen resonerar om hur uppdragen ska hanteras samt hur och när det ska

presenteras för regionrådet.

_____________________________________

Anteckningar
Kommunchefsgruppen resonerade kring åtagandet i överenskommelsen med AF om att inleda
ett gemensamt arbete i Umeåregionen för att öka andelen elever som slutför sina
gymnasiestudier samt att öka andelen som går vidare till eftergymnasiala studier.

Kommunchefsgruppen konstaterade att det idag finns ett samarbete genom region Västerbotten
men var överens om att ett tätare samarbete mellan Umeåregionens utbildningsansvariga chefer
är önskvärt.

Kommunchefsgruppen beslutade tillsätta en arbetsgrupp bestående av
skolchefer/gymnasiechefer från Umeåregionens kommuner.

Gruppens uppdrag är att:

inleda gemensamt arbete i Umeåregionen för att fler ska slutföra sina gymnasiestudier
inleda gemensamt arbete i Umeåregionen för att öka andelen som går vidare till
eftergymnasiala studier
återkoppla arbetet till Umeåregionens kommunchefsgrupp
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Lisa A L gavs i uppdrag att förmedla uppdraget till skolcheferna/gymnasiecheferna i
Umeåregionens kommuner.

Åtgärder

Kontakta skolchefer i UR. Förmedla uppdraget.

9/7/2018 Lisa Andersson Lindberg

Beslut
Kommunchefsgruppen beslutar tillsätta en ny arbetsgrupp i Umeåregionen.
Arbetsgruppen ska  bestå v skolchefer/gymnasiechefer från Umeåregionens
kommuner. Gruppens uppdrag är att enligt den Umeåregionala överenskommelsen
med Arbetsförmedlingen: inleda gemensamt arbete i Umeåregionen för att fler ska
slutföra sina gymnasiestudier samt att inleda gemensamt arbete i Umeåregionen för
att öka andelen som går vidare till eftergymnasiala studier. Gruppen återkopplar
arbetet till Umeåregionens kommunchefsgrupp.

Bilagor
undertecknad ÖK 20180327.pdf

11.4.    RR beredning personalsystemet - RRuppdrag till KC
Beskrivning

Vid regionrådsmötet den 17 maj 2018 beslutade regionrådet att:

Kommuncheferna ges i uppdrag att sammanställa hur långt vi har kommit i de olika processerna

med det nya personal- och lönesystemet. Gemensam analys utifrån de enskilda kommunernas

behov/läge, men ska också belysa möjligheterna att samarbete/samnyttja personal. Uppdraget

ska redovisas på kommande regionrådssammanträde.

_____________________________________

Anteckningar
En genomgång av status i införandeprojektet för gemensamt PA-system görs vid
Regionrådsmötet den 20 september. Magnus Haglund uppdras föredra ärendet.

Åtgärder

Meddela uppdrag till Magnus H

8/31/2018 Lisa Andersson Lindberg
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Beslut
En genomgång av status i införandeprojektet för gemensamt PA-system görs vid
Regionrådsmötet den 20 september. Magnus Haglund uppdras föredra ärendet.

11.5.    Förenklad avtalssamverkan mellan kommuner
Beskrivning:

Riksdagen beslutade i maj om att införa en generell möjlighet till förenklad avtalssamverkan

mellan kommuner, landsting och regioner i kommunallagen. Förändringen innebär att det ska bli

enklare och säkrare att samarbeta över kommungränserna från den 1 juli 2018.

SKL analyserar nu på vilket sätt kommuner, landsting och regioner kommer att kunna samarbeta

med stöd av lagändringen. 

Lisa A L har bjudit in Helena Linde, jurist vid SKL, till kommande regionrådsmöte för att ge en bild

av innebörden av lagändringen. 

Fråga till kommunchefsgruppen: Ska vi ge möjlighet till fler intresserade att delta vid

informationstillfället? Förslaget är i så fall att vi håller regionrådsmöte på förmiddagen och

information om förenklad avtalssamverkan på eftermiddagen.

_____________________________________

Kommunchefsgruppen var tveksam till om frågan ska lyftas vid Regionrådsmötet. Ordföranden
avgör om ärendet läggs till dagordningen för kommande regionrådsmöte.

11.6.    Andra frågor till regionrådsmötet

Anteckningar
Kommunchefsgruppen föreslår regionrådet att ett kommunstyrelseseminarium planeras till i april
2019.

Syftet med seminariet föreslås vara att belysa pågående samarbetsområden i Umeåregionen.
Bland annat ser kommuncheferna ett behov av att tillsammans lyfta kompetensförsörjning och
den gemensamma överenskommelsen med arbetsförmedling samt vårt gemensamma PA-
system och syftet med att genomföra projektet.

Förslaget lyfts till kommande regionrådsmöte den 17 september.

Beslut
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Kommunchefsgruppen föreslår regionrådet att ett kommunstyrelseseminarium
planeras till i april 2019. Syftet med seminariet föreslås vara att belysa pågående
samarbetsområden. Bland annat ser kommuncheferna ett behov av att tillsammans
lyfta kompetensförsörjning och vår gemensamma överenskommelse med
arbetsförmedling samt vårt gemensamma PA-system och syftet med att genomföra
projektet.

12.    Umeåregionens gemensamma växel
Beskrivning

Umeåregionens kommer (exkl övik) har sedan många år tillbaka en gemensam

telefonväxelfunktion. Tillsammans upphandlar kommunerna bemanning av växeln. För närvarande

är det bemanningsföretaget Bemannia som bemannar den gemensamma växeln i Bjurholm. 

Ett förlängningsavtal har tecknats med Bemannia som står för bemanningen av växelfunktionen.

Förlängningsavtalet sträcker sig till september 2019.

_____________________________________

Anteckningar 
Nuvarande avtal med Bemannia som bemannar Umeåregionens gemensamma växel i Bjurholm
upphör i september 2019. Kommunerna behöver förbereda inför eventuell ny upphandling av
bemanning av växeln.

Frågan är komplex och hänger bland annat samman med kommunernas hemsidor där det också
finns ett nära samarbete mellan flera kommuner sedan lång tid tillbaka.

Kommunchefsgruppen bjuder in Tomas Forsberg till kommande kommunchefsmöte för
gemensamt samråd i frågan om framtida växelfunktion i Umeåregionen efter utgången av
nuvarande avtal.

Åtgärder

Bjud in Tomas Forsberg till kommande kommunchefsmöte den 20 september 2018
för samråd om Umeåregionens gemensamma växel.

Ej angivet Ej angivet

Beslut
Kommunchefsgruppen bjuder in Tomas Forsberg till kommande kommunchefsmöte
för gemensamt samråd i frågan om framtida växelfunktion i Umeåregionen.
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Bilagor
Gemensam Telefoni v2.pptx

13.    Övriga frågor

Se underpunkter.

13.1.    Samhällsorientering

Anteckningar
Samarbetet beträffande samhällsorientering lyftes som övrig fråga. För närvarande har
kommunerna löst uppdraget att tillhandahålla samhällsorientering på olika sätt.

Intresset att fortsätta köpa tjänsten från Umeå kommun kvarstår från kranskommunerna.
Prognoserna för antal mottagna i kommunerna är att mottagandet minskar kraftigt. Mot bakgrund
av detta är det än viktigare att samordna samhällsorienteringen i Umeåregionen.

Kommunerna väntar ännu på en presentation av det aviserade nya upplägget samt på ett förslag
till överenskommelse.

Lisa A L uppdrogs undersöka saken och bjuda in representanter "integrationsgruppen"från Umeå
till ett kommande kommunchefsmöte för att presentera det nya upplägget av samhällsorientering.

Åtgärder

Undersöka status när det gäller samhällsorienteringen. Bjud in Umeå för presentation
av upplägg och ök/avtaö

8/30/2018 Lisa Andersson Lindberg

Beslut
Lisa A L uppdras undersöka status när det gäller samhällsorienteringen.
Representanter från Umeå bjuds in till ett kommande kommunchefsmöte för att
presentera upplägg och förslag till överenskommelse för samhällsorienteringen.

13.2.    Anteckningar på hemsidan

Lisa A L uppdrogs ta fram en struktur för kommunchefsgruppens mötesanteckningar som passar
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för publicering på Umeåregionens hemsida.

Hemsidan ska uppdateras med anteckningar från Regionrådets och Kommunchefsgruppens
möten.

Åtgärder

Ta fram en ny struktur för kommunchefsgruppens anteckningar

9/19/2018 Lisa Andersson Lindberg

Beslut
Lisa A L uppdras ta fram en struktur för kommunchefsgruppens mötesanteckningar
som passar för publicering på Umeåregionens hemsida.

14.    Nästa möte
Beskrivning: 

Regionrådsmöte 17 sept kl 09.00 - 15.00, Umeå

Kommunchefsmöte: 20 sept kl 8.30 - 12.00, Umeå

Regionrådsmöte 22 sept

Anteckningar
Regionrådsmötet den 22 september krockar med Storledningsmöte, Region Västerbotten, i
Lycksele.

Mötet i Lycksele är satt till kl 12 - 12, den 22 - 23 september.

Kommunchefsgruppen föreslår att regionrådsmötet läggs på förmiddagen den 22 september i
Lycksele.

Åtgärder

Prata med Hans om datumkrock 22/11

Ej angivet Lisa Andersson Lindberg

Beslut
På grund av datumkrock föreslår kommunchefsgruppen att regionrådsmötet läggs på
förmiddagen den 22 september i Lycksele.
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15.    Mötet avslutas

Beslut
Beslut
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