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09.00 – 15.00

Plats

Umeå Stadshus, Saluten (Plan 2 tr, rum nr 4049)

Beslutande

Håkan Wretling, Bjurholms kommun
Helen Sundström Hetta, Nordmalings kommun
Karl-Johan Bergmark, Robertsfors kommun (anmäld frånvaro, ersättare)
Magnus Hansson, Robertsfors kommun (ersatte K-J Bergmark)
Jonas Jonsson, Umeå kommun
Per-Eric Magnusson, Vindelns kommun, vice ordförande (anmäld frånvaro)
Mats Karlsson, Vindelns kommun (ersatte P-E Magnusson)
Hans-Åke Donnersvärd, Vännäs kommun
Magnus Haglund, Örnsköldsviks kommun, ordförande

Övriga deltagande Lisa Andersson Lindberg, Umeåregionens kansli, sekreterare
Carina Andersson, Umeå kommun
Inga-Lill Nordström, Umeåregionens flyktingmottagning
Mona Åström, Umeåregionens kansli
Emma Anderbom, Umeåregionens kansli
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1. Mötets öppnande
Ordförande förklarade mötet öppnat
2. Föregående minnesanteckningar
Föredragande:
Lisa Andersson Lindberg
Bilaga:
2) KC_150819_minnesanteckning
2) KC_150901_minnesanteckning
Beslut
Minnesanteckningarna från kommunchefsgruppens möte 2015-08-19 och 2015-09-01
noteras.

Minnesanteckning
Minnesanteckningarna från kommunchefsgruppens möten 2015-08-19 och 2015-09-01
gicks igenom. Inga justeringar noterades. Anteckningarna läggs till handlingarna.

3. Uppföljning från Regionrådsmötet 2015-10-03
Föredragande:
Bilaga:

Lisa Andersson Lindberg
3) RR 2015-10-03 anteckningar

Beslut
Lisa Andersson Lindberg uppdras undersöka möjligheten att bjuda in representanter från
universitetet till kommunstyrelseseminariet våren 2016.

Minnesanteckning
Kommunchefsgruppen gick igenom anteckningarna från Regionrådsmöte 2015-10-03.
Ett antal ärenden hade lyfts in som egna ärenden till kommunchefsgruppens dagordning.
Utöver dessa ärenden lyftes frågan om samverkan med universitetet (ärende 9, RR
2015-10-03). Kommunchefsgruppen diskuterade kortfattat vad nästa steg blir. HansÅke Donnersvärd föreslog att kontakt tas med representanterna vid Umeå universitet
som samtal redan har förts med för att bjuda in representanter från universitetet till
vårens kommunstyrelseseminarium. Intressanta områden är bland annat kunskapsläget
avseende integration, migration och flyktingmottagning. Lisa Andersson Lindberg
uppdrogs i ett första skede undersöka möjligheten att bjuda in representanter från
universitetet till kommunstyrelseseminariet våren 2016.
Vidare lyfte Lisa Andersson Lindberg möjligheten att utifrån Umeå kommuns avtal med
Umeå universitet se över förutsättningarna för att utvidga samarbetet mellan
universitetet och Umeåregionens kommuner. Lisa Andersson Lindberg kommer att ta
kontakt med den tjänsteperson inom Umeå kommun som koordinerar arbetet utifrån
avtalet.
Följande ärenden från Regionrådets möte hade lyfts in till kommunchefsgruppens
dagordning:
-

Upphandling av nytt lönesystem och bildande av gemensam nämnd
(ärende 4 i denna dagordning)
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Bio-gas
(ärende 8 i denna dagordning)

-

Vision Umeåregionen – revidera efter Örnsköldsviks inträde?
(ärende 9 i denna dagordning)

-

Samverkansavtal Umeåregionen
(ärende 10 i denna dagordning)

-

Läget vid kansliet/Kansliets verksamhet
(ärende 13 i denna dagordning)

4. Status – Upphandling av nytt lönesystem och bildande av gemensam
nämnd
Föredragande:
Bilaga:

Carina Andersson, tf. projektledare för gemensam upphandling av HRsystem, Umeå kommun
4) Lägesrapport_HR_k11nov2015

UPPHANDLINGSSEKRETESS
Beslut
Kommunchefsgruppen anser att en konsekvensanalys utifrån det behov som identifierats
av IT-funktionen i Umeå kommun. Möjligheten att korta ner tiden för genomförandet av
analysen ska ses över av IT-funktionen i Umeå.
Styrgruppen uppdras skriftligt precisera och definiera roller, ansvar och organisation för
rapportering till kommunchefsgruppen 2015-12-03.

Minnesanteckning
Carina Andersson, tf. projektledare, närvarade för att ge en lägesbeskrivning avseende
bildande av nämnd, status i upphandlingsprocessen på översiktlig nivå (pga. sekretess)
samt fortsatt planering.

Gemensam nämnd - tidplan
Tidplan för beslut om gemensam nämnd
Kommun
Allmän
Allmänna
beredning utskottet
Nordmaling
150916
150928

KS/AU

Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige

151012

151026

Robertfors

150908

150921

Bjurholm

150928

151026

Vindeln
Vännäs
Örnsköldsvik

151006
150915

150929
151102
151006

151116
151123
151026

Umeå

150929

151013

151026







Utvärdering
När det gäller utvärderingen så konstateras det att den lagda tidplanen följs. Beslut om
leverantör är planerat till 2015-12-04.
IT-funktionen i Umeå kommun har identifierat ett behov av att göra en
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konsekvensbedömning av möjliga lösningar utifrån de inkomna anbuden. Detta kan
komma att påverka tidplanen. Kommuncheferna var dock eniga i att det ska göras en
konsekvensbedömning om behovet finns. Möjligheten att korta ner tiden för
genomförandet av analysen genom exempelvis tillskjutande av resurser ska övervägas.
Projektdirektiv
Avseende projektdirektiven diskuterade kommunchefsgruppen definitioner av roller,
ansvar och funktioner. Styrgruppen uppdrogs skriftligt precisera och definiera roller,
ansvar och organisation.

UPPHANDLINGSSEKRETESS
5. Upphandling telefoni och växel
Föredragande:
Bilaga:

Lisa Andersson Lindberg
5) upphandling_Inbjudan telefoniväxelfunktion
5) upphandling_telefoni_Uppdragsbeskrivning

Beslut
Under förutsättning att upphandling av gemensam lösning för telefoni kan genomföras i
enlighet med LOU utan bildande av gemensam nämnd beslutar kommunchefsgruppen
klargöra att upphandlingsarbetet ska starta enligt gängse rutiner och tidigare
tillvägagångssätt.
Beslut om deltagande i gemensam upphandling fattas i respektive kommun. Inbjudan att
delta i upphandingen kommer att skickas från Umeå kommuns upphandligsbyrå.

Minnesanteckning
Kommunchefsgruppen resonerade kring frågan om att avtalen för den tekniska
plattformen samt telefonistbemanning för den gemensamma växeltelefonin löper ut. Ny
upphandling behöver göras.
Lisa Andersson Lindberg informerade om att ett möte för att reda ut förutsättningarna
för att starta upphandlingsarbetet hade hållits 2015-11-09. Frågan om huruvida nämnd
behöver bildas eller inte för området diskuterades vid detta möte. Eftersom såväl den
tekniska plattformen och telefonisttjänsten upphandlas tillsammans har bedömningen
gjorts att nämnd inte behöver bildas. IT-funktionen i Umeå kommun svarar för att starta
upphandlingen.
En inbjudan om deltagande i upphandlingen kommer att gå ut till Umeåregionens
kommuner.
Bakgrund
Umeåregionens kommuner (exkl. Ö-vik) gjorde 2003 en gemensam upphandling av
telefoniplattform och driftsatte, år 2004, en gemensam teknisk plattform för
telefonväxeln med placering i Umeå kommun. Samtidigt upphandlades gemensam
telefonistbemanning med krav på placering i Bjurholm.
Alla behov till den gemensamma lösningen upphandlas och kostnaderna fördelas mellan
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kommunerna. Kranskommunernas totala del i telefonilösningen motsvarar ca 2,2Mkr.
Av dessa är ca 500kkr tjänster utförd av personal på Umeå kommun, eller ca 20-25% av
kranskommunerna avgift för telefonin. Detta handlar om gemensamma administrativa
tjänster som registervård, ekonomiska avstämningar, upphandlingsarbete,
leverantörsavstämningar, kvalitetsmätningar och till viss del support/felanmälan 07:0017:00.
Regionens totala kostnader för telefoni är 13 Mkr. Dessa kostnader rör de delar som
upphandlas samordnat. IT-avdelningen i Umeå kommun gör bedömningen är att den del
av arbetet som Umeå utför åt kranskommunerna, som inte är kopplat till upphandlingar,
är av ringa omfattning.
Genom åren har serviceavtal på den tekniska plattformen samt
telefonistbemanningsavtalet konkurrensutsatts 2 gånger tidigare genom gemensam
upphandling vilket lett till att ett antal leverantörer har levererat till den gemensamma
telefonin.
Båda dessa avtal löper ut hösten 2016 (Aug/Sept). Eftersom avtalsstart är så nära
sommaren och påverkar människors arbetstillfällen vore det önskvärt att det nya avtalet
är klart i god tid innan semestern 2016.

6. Information från projektet Kapacitetsutveckling
Föredragande:
Bilaga:

Mona Åström, Emma Anderbom
6) kapacitet_pres_kc11nov2015

Informationsärende
Projektrapport ska ske till regionrådsmötet 2015-12-11.
Minnesanteckning
Mona Åström och Emma Anderbom närvarade för att berättar om nuläge och
planeringen inför avslut av projektet Kapacitetsutveckling. Områden som togs upp för
information var uppföljning av konferensen, arbetet med prognoser i Umeåregionens
kommuner samt enkäten till kommunstyrelserna. Se vidare bilaga.
Vad gäller uppföljning från konferensen konstaderades det i kommunchefsgruppen
bland annat att föredragningen om språkpraktik och det arbete som görs i Södertälje var
av stort intresse.
Områdena Bostad och Sysselsättning togs upp som exempel på utvecklingsområden. Se
vidare bilaga.
Kommuncheferna diskuterade också den ansökan som gått in från Nordmalings
kommun till länsstyrelsen om medel för genomförande av förstuide avseende validering.
Ansökan beviljades inte med motiveringen att detta inte är ett prioriterat område just nu.
Det konstaterades att området är viktigt att utveckla. Tanken med genomförandet av en
förstudie beträffande validering är att utifrån befintliga och tidigare genomförda insatser
i landet undersöka kommunernas möjligheter att snabba på valideringsprocessen.
Möjligheten att använda eventuella överskott av medel inom projektet
kapacitetsutveckling diskuterades.
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Struktur för avrapporteringen gicks övergripande igenom. Kommunchefsgruppen
framhöll vikten av ge en summering där essensen av projektet läggs först.




Projektet avslutas 2015-12-31.
Projektsummering avses att ske vid Regionrådsmötet den 11 december.
Projektets avslutsrapport kommer att distribueras vid projektavslut till
styrgrupp, kommunchefer, kansliet och Umeåregionens Flyktingmottagning.

Jonas Jonsson tog vid efter avrapporteringen och beskrev det arbete med bland annat en
processkartläggning som pågår i Umeå kommun. Umeåregionens kommunchefsgrupp
kommer att få ta del av resultatet då kartläggningarna är färdigställda.
7. Integrationsstrategi – fortsatt arbete
Föredragande:
Bilaga:

Inga-Lill Nordström
7) integratsionsstrat_kc11nov2015

Beslut
Inga-Lill Nordström uppdras ta fram en kortfattad integrationsstrategi med reviderad
struktur. Dokumentet föreslås av kommunchefsgruppen hållas på en övergripande nivå.
Dokumentet ska kunna utgöra en stomme för fortsatt och fördjupat arbete i respektive
kommun. Ett färdigt underlag ska presenteras för kommunchefsgruppen innan det lyfts
som förslag för beslut i styrgruppen så snart som möjligt.

Minnesanteckning
Inga-Lill Nordström närvarade och föredrog ärendet. Kommunchefsgruppen
informerades om att arbetet med integrationsstrategin går framåt. Det pågår ett
skrivarbete och utformande av underlag. Dock har det framkommit en viss oklarhet
gällande om lokal förankring, vad syftet med strategiarbetet är och hur det fortsatta
arbetet ska se ut. Vidare har pågående arbeten i kommunerna pausats i väntan på det
gemensamma dokumentet. Mot bakgrund av detta föreslogs att en mer kortfattad strategi
på mer övergripande nivå tas fram.
De delar som tidigare var tänkta att ingå i huvuddokumentet föreslogs läggas som
bilagor för kommunerna att använda om så önskas. Detta ger en större möjlighet till
lokala anpassningar samtidigt som den gemensamma strategin kan fungera som ett
gemensamt sammanhållande dokument i fråga om kommunernas gemensamma vision,
definition av ”integration” och övergripande områden för det gemensamma arbetet.
Till strategin kommer en rapport med en mer omfattande bakgrundsbeskrivning att följa.
Utifrån den rapporten kan kommunerna välja vad som kan användas i det lokala arbetet.
Till strategin kommer också förslag på relevanta och funktionella indikatorer som har
stöd av referensgruppen och den utsedda tjänstemannarepresentanten i det aktuella
området.
Kommunchefsgruppen diskuterade upplägget. Den föreslagna strukturen godkändes som
förslag till styrgruppen.
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8. Bio-Gas
Föredragande:
Bilaga:

Hans Åke Donnersvärd
-

Beslut
Kommunchefsgruppen uppdrar Hans-Åke Donnersvärd att skriva fram ärendet. Jonas
Jonsson levererar det underlag som tagits fram i Umeå.
Frågan lämnas därefter till kommunstyrelsens ordförande i Umeå och Vännäs för dialog
och samråd. Frågan föreslås efter detta lyftas för dialog i Regionrådet.

Minnesanteckning
Hans-Åke Donnersvärd föredrog ärendet.
Vännäs kommun har genom initiativ från landsbygdsnäringarna aktivt tagit fram de
underlag som behövs för en etablering och miljötillståndet är klart. Två bolag är bildade,
dels ett substratsbolag och dels ett bolag för framtida produktionsanläggning.
Allt är klart för att i nästa skede ta fram handlingar för bidragsansökningar, avtal med
finansiärer och avtal med framtida leverantör av anläggningen. Intressegrupperna
behöver stöd i framtagandet av dessa handlingar för att en etablering av
produktionsanläggningen ska kunna ske.
Regionrådet beslutade vid senaste regionrådsmötet att hänskjuta frågan om etablering av
biogasproduktion i Umeåregionen till kommunchefsgruppen och att återrapport till
Regionrådet ska ske vid regionrådsmötet 2015-12-11.
Kommuncheferna konstaterade att en politisk viljeinriktning behövs för att komma
vidare i arbetet. Hans-Åke Donnersvärd ska skriva fram ärendet och Jonas Jonsson
levererar det underlag som tagits fram i Umeå. Frågan lämnas efter beredningen till
kommunstyrelsens ordförande i Umeå och Vännäs för dialog och samråd. Därefter
föreslås frågan lyftas för dialog i Regionrådet.
9. Vision Umeåregionen – revidera efter Örnsköldsviks inträde
Föredragande:
Bilaga:

Lisa Andersson Lindberg
9) VISION fördelning

Beslut
Kommunchefsgruppen beslutar föreslå Regionrådet 2015-12-11 att Umeåregionens
gemensamma vision justeras. Den föreslagna visionen efter justering är:
Världens bästa livsmiljö för 300 000 människor år 2050!

Minnesanteckning
Den sedan tidigare beslutade visionen ”Världens bästa livsmiljö för 250 000
innevånare” byggde på en sammanräkning av samtliga kommuners befolkningsmål och
pekade samtidigt ut strävandet efter medborgarnytta, livskvalité och god livsmiljö för
medborgarna. Syftet med ett gemensamt befolkningsmål var att klargöra strävandet efter
att växa tillsammans, och inte på bekostnad av varandra.
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Regionrådet beslutade 2015-10-03 att denna vision ska gälla efter det att justeringar av
befolkningsmålet har gjorts med anledning av Örnsköldsviks inträde i
Umeåregionsamarbetet.
Kommunchefsgruppen konstaterade att det idag inte finns beslutade befolkningsmål i
samtliga kommuner.
Vidare resonerade kommuncheferna om en eventuell justering av nuvarande
befolkningstal. Kommunchefsgruppen slöt sig till att summan 300 000 medger Umeå
kommuns befolkningsmål och samtidigt ett utrymme för övriga kommuner att växa. En
översiktlig fördelning gjordes för resonemangets skull. Syftet var att åskådliggöra hur ett
befolkningsmål om 300 000 invånare skulle kunna fördelas. Denna fördelning avsågs
inte gälla som respektive kommuns befolkningsmål.
Kommunchefsgruppen beslutade föreslå Regionrådet 2015-12-11 att Umeåregionens
gemensamma vision justeras. Den föreslagna visionen efter justering är:
Världens bästa livsmiljö för 300 000 människor år 2050!
Respektive kommun beslutar om kommunens befolkningsmål i de fall sådana beslut är
önskvärda.

10. Samverkansavtal Umeåregionen
Föredragande:
Bilaga:

Lisa Andersson Lindberg

-

Beslut
Lisa Andersson Lindberg uppdras färdigställa förslag till samverkansavtal.
Avtalet skickas till kommunchefsgruppen inför avstämningsmöte 2015-12-03 för
godkännande. Avtalet lyfts därefter som förslag vid Regionrådsmötet 2015-12-11 innan
utskick till respektive kommun för beslut om undertecknande.

Minnesanteckning
Under 2014 och 2015 har Regionrådet lyft frågan om nytt samverkansavtal för
samarbetet mellan kommunerna inom Umeåregionen. Samverkansavtalet lyftes vid
regionrådsmötet 2015-10-03 och kommunchefsgruppen uppdrogs justera avtalet.
Lisa Andersson Lindberg uppdrogs färdigställa förslag till samverkansavtal. Avtalet
skickas till kommunchefsgruppen inför avstämningsmöte 2015-12-03 för godkännande.
Avtalet lyfts därefter som förslag vid Regionrådsmötet 2015-12-11innan utskick till
respektive kommun för beslut om undertecknande.
11. Kommunchefsgruppens årsplanering 2016
Föredragande:
Bilaga:

Magnus Haglund
-

Beslut
Kommunchefsgruppen uppdrar Magnus Haglund, Per-Eric Magnusson att tillsammans
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med Lisa Andersson Lindberg göra en kortfattad årsplanering/verksamhetsplanering
enligt föreslagen mall.
Avstämning och godkännande sker vid första kommunchefsmöte efter årsskiftet för
fastställande vid första regionrådsmötet efter årsskiftet.

Minnesanteckning
Kommunchefsgruppen resonerade kring de frågor som kommer att vara aktuella att
fokusera särskilt på under 2016. Dessa är:





Integration, flyktingmottagning och kapacitetsutveckling
HR-system – Upphandling, införande, uppföljning
Larmhantering i Umeåregionen och Västerbottens län
Hälsa/Friskvård

För 2016 års planering föreslogs att kommunchefsgruppen färdigställer en planering för
presentation och fastställande i Regionrådet i februari 2016. Återrapport sker vid sista
regionrådsmötet i december 2016.
Kommunchefsgruppen uppdrog Magnus Haglund, Per-Eric Magnusson och Lisa
Andersson Lindberg att ta fram ett förslag på årsplanering för kommunchefsgruppens
arbete.
Förslag till datum för fortsatt planering och rapportering enligt bilagd
mötesplanering:
KC första mötet 2016

Årsplanering 2016 - Genomgång och godkännande av
kommunchefsgruppens årsplanering 2016
(”verksamhetsplanering” 2016)

RR första mötet 2016

Årsplanering 2016 - Genomgång och beslut

KC sista mötet 2016

Årsrapport 2016 - Genomgång och godkännande
Årsplanering 2017 - Genomgång och godkännande
(”verksamhetsplanering” 2017)

RR sista mötet 2016

Årsrapport 2016 - Genomgång och beslut
Årsplanering 2017 - Genomgång och beslut
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12. Mötesplanering 2016
Föredragande:
Bilaga:

Lisa Andersson Lindberg
12) Mötestider 2016

Beslut
Kommunchefsgruppen godkänner föreslagen mötesplanering efter överenskomna
justeringar. Mötesplaneringen skickas ut med handlingarna inför regionrådsmötet
2015-12-11

Minnesantecking
Kommunchefsgruppen gick igenom föreslagna mötesdatum. Lisa Andersson Lindberg
justerar tiderna och skickar ut mötesplaneringen med handlingarna. Förslag till
mötestider 2016 till regionrådsmötet 2015-12-11

13. Inventering - Läget i arbetsgrupperna
Föredragande:
Bilaga:

Emma Anderbom, Lisa Andersson Lindberg
13) arbetsgrupper_kc11nov2015

Beslut
För att få en lägesbild över arbetet inom Umeåregionens olika arbetsgrupper beslutar
kommunchefsgruppen uppdra samtliga nätverksgrupper och arbetsgrupper inom
Umeåregionen att lämna in en rapport om vad som skett under 2015.
Grupperna ska också lämna in en årsplanering för 2016 års verksamhet. Rapporterna och
planerna ska vara inlämnade till kansliet senast 2016-01-11.
Rapporterna och planerna ska ligga till grund för kommunchefsgruppens översyn av
samverkansområden, strukturer och prioriteringar.

Minnesanteckning
Emma Anderbom närvarade för att presentera den inventering av Umeåregionens
arbetsgrupper/nätverksgrupper som har påbörjats från kansliets håll. Det finns idag
omkring 16 stycken arbetsgrupper som i olika former samverkar över kommungränserna
inom sina verksamhetsområden. Grupperna är av olika karaktär. Några har i huvudsak
kontakt via mail och telefon när det behövs. Andra har stadigt samarbete på en nivå som
kan betraktas som stadigvarande, ordinarie verksamhet.
Till detta kommer bla permanentad gemensam verksamhet samt gemensamma projekt.
Kontaktuppgifter till deltagare har uppdaterats. Status i grupperna stäms nu av för att få
en bild av aktiviteter och vilka personer som arbetar inom de olika samverkansområdena.
Kommunchefsgruppen resonerade dels kring antalet arbetsgrupper och också kring de
olika områdena. Resonemangen rörde sig kring huruvida grupperna ska uppmanas lämna
in planer för kommande år, hur prioritering från kommunchefsgruppens håll ska göras
och att många deltagare i grupperna svarar mot andra chefer än direkt mot
kommunchef/motsvarande.
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För att kunna få en bild över nuläget i grupperna beslutade kommunchefsgruppen att
rapport för 2015 och en planering för 2016 ska lämnas in. Rapporterna och planerna ska
ligga till grund för en översyn av samverkansområden, strukturer och prioriteringar från
kommunchefsgruppens sida.
14. Kansliets verksamhet
Föredragande:
Bilaga:

Lisa Andersson Lindberg
-

Beslut
Lisa Andersson Lindberg har klartecken från kommunchefsgruppens att påbörja arbetet
att se över nuvarande verksamhet vid kansliet.
Avsikten är att på sikt återgå till den ursprungliga ordningen där kansliet har ett
samordnande och kooridinerande ansvar. Samordnat arbete, projekt och aktiviteter ska
ske i anslutning till berörd verksamhet i den ordinarie kommunala strukturen.
Minnesanteckning
Tidigare direktiv till kansliet har varit tydliga i att det ska finnas så få anställda personer
som möjligt vid kansliet och att alla övriga resurser ska finnas i kommunernas ordinarie
strukturer. Kansliet har fram till 2013, då Umeåregionens flyktingmottagning
organisatoriskt placerades vid kansliet, haft en (1) person anställd.
Idag är situationen sådan att Umeåregionens kansli står som projektägare (formellt sett
genom Umeå kommun) för ett antal olika projekt. Med detta har ett antal
projektanställningar följt. Umeåregionens utvecklingsledare inom flyktingmottagning och
den koordinerande funktionen för samhällsorientering är idag också organiserade under
kansliet.
Antal anställda vid kansliet samt Umeåregionens gemensamma flyktingmottagning är
idag 7 st personer. Ytterligare 2 st personer arbetar deltid till och med 2015-12-31 på
uppdrag av kansliet. Dessa finansieras ur gemensam budget men har anställning i två av
Umeåregionens kommuner (ej anställda vid kansliet).
Lisa A L beskrev kortfattat läget och önskade klartecken från kommunchefsgruppen att
sätta igång arbetet för att styra kansliet tillbaka till att ha ett samordnande och
kooridinerande ansvar där verksamhet, projekt och aktiviteter sker i anslutning till berörd
verksamhet i den ordinarie kommunala strukturen. Återrapporter ska ske löpande.

15. Ekonomisk uppföljning
Föredragande:
Bilaga:

Lisa Andersson Lindberg
-

Beslut
Kommunchefsgruppen beslutar att eventuellt överskott 2015 i första hand ska användas
för att delfinansiera kostnader i HR-upphandlingsprojektet. Prioritering av övriga medel
sker i anslutning till beslut om kommunchefsgruppens årsplanering 2016.

Minnesanteckning
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Lisa Andersson Lindberg gick igenom ekonomiska läget. Beräknat överskott vid
årsskiftet 2015/2016 är 476 800 kr. Hittills har vi haft kostnader om - 1 586 100 kr (tom
oktober 2015). Kostnad för IT-strateg (ca 250 000kr), skrivstöd (60 000kr) samt bidrag
till årets arbetsgrupp (30 000kr) har inte tagits tom oktober 2015 men har inkluderats i
prognosen.
Prognos 2015-12-31

SUMMA INTÄKTER
SUMMA KOSTNADER
SUMMA RESULTAT

Prognos utfall
december 2015
2 695 700
-2 218 900
476 800

Utfall 2015-10-31
SUMMA INTÄKTER
SUMMA KOSTNADER tom okt 2015
SUMMA RESULTAT tom okt 2015

Utfall oktober 2015
2 695 700
- 1 586 100 kr
1 109 500

16. Övriga frågor
16.1 UR-nära
Jonas Jonsson lyfte en fråga om medfinansiering till föreningen UR-nära
(tidigare Leader UR-nära). En ideell förening har bildats för att fortsätta bedriva
utveckling i, och för, Umeåregionens landsbygd.
Föreningen har i en skrivelse till kommunerna gjort en förfråga om beslut om
årlig medfinansiering fram till och med 2020(?).
Kommunchefsgruppen resonerade kring frågan. Föreningen har blivit beviljad
att behålla det överskott av medel som finns kvar från tidigare år. Den förfrågan
som inkommit rör ytterligare årlig medfinansiering. En budget och planering för
hur dessa medel är tänkt att disponeras behöver presenteras innan beslut
eventuellt kan fattas. Föreningen uppmanas lämna in en preciserad plan och
budget under våren 2016. Respektive kommun beslutar i frågan.
16.2 EKB
Kommunchefsgruppen uppdaterade sig om läget när det gäller ensamkommande
barn i Umeåregionens kommuner. Kommunerna arbetar intensivt för att bland
annat hitta lösningar, öppna nya platser och rekrytera personal.
17. Nästa möte
Efter årsskiftet. Mötesdatum fastslås vid regionrådsmötet 2015-12-11.
18. Mötets avslutande
Ordförande förklarade mötet avslutat

