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Deltagare
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Jonsson, Per-Eric Magnusson, Karin Ahnqvist, Karolina Johansson, Johan Tegnhed
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Uniformen, Umeå stadshus

KCmöte 2017-12-14 minnesanteckning

Mötet öppnades av Magnus Haglund.

Kommunchefsmöte 19 okt 2017 - Kommunchefsmöte, Umeåregionen - Tors, 19 Okt, 2017.pdf
Se bilaga.

Föregående anteckningar gicks igenom. Lisa ställde en fråga om hur frågan om gemensamt
pendlarkort ska hanteras vidare. Det konstaterades i kommunchefsgruppen att frågan är viktig och
inte borde släppas. Ett möjligt alternativ som diskuterades var att göra en debatt-artikel med
regionrådet eller kommunchefsgruppen som avsändare. Ett annat alternativ var att lyfta frågan i
regionrådet och föreslå en gemensam skrivelse till landstingsfullmäktige/regionfullmäktige i
respektive län.

Frågan lyfts på nästa kommunchefsmöte för att avgöra om frågan om samlat pendlarkort ska till
kommande regionrådsmöte.

ÅTGÄRDER SLUTDATUM ANSVARIG
Lägg in frågan om samlat pendlarkort
vid kommande KCmöte

2018-01-17 Lisa Andersson Lindberg

BESLUT
Kommunchefsgruppen beslutar att fortsätta arbeta med frågan om samlat pendlarkort inom
Umeåregionen. Frågan lyfts på kommande KCmöte den 25 januari.

RR KC MÖTESTIDER 2018.docx

Närvarande kommunchefer gick igenom mötestider 2018. Beslut fattades enl. bilaga.

1. Mötet öppnas

2. Föregående möte

3. Mötestider 2018
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utkast 20171031 Umeåregional ÖK med AF.docx
Föredragande: Karin Ahnqvist och Johan Tegnhed
Johan T och Karin A summerar läget när det gäller förslag till överenskommelse med
arbetsförmedlingen.

Kommunchefsgruppen tittar igenom och gör ev. justeringar av bilagt förslag till överenskommelse
med arbetsförmedlingen.
Johan Gammelgård är inbjuden att närvara vid punkten eftersom Jonas J anmält frånvaro.
Carola Larsson är inbjuden till punkten men har inte möjlighet att närvara.

Föredragande: Karin Ahnqvist och Johan Tegnhed

Johan T och Karin A summerade läget när det gäller förslag till överenskommelse med
arbetsförmedlingen.

Kommunchefsgruppen tittade igenom förslaget till överenskommelse med arbetsförmedlingen.
Man beslutade läsa igenom överenskommelsen och skicka synpunkter till Lisa A L. Lisa A L
uppdrogs göra justeringar och färdigställa dokumentet utifrån inkomna synpunkter.

Johan Gammelgård och Carola Larsson var inbjuda för att delta vid punkten men ingen av dem
hade möjlighet att närvara.

BESLUT
Lisa A L uppdras redigera föreslagen överenskommelse med AF enl. synpunkter som skickas
från kommuncheferna.

Vid regionrådsmötet 2017-12-07 beslutades att ett kommunstyrelseseminarium ska hållas den 25
april 2018. Tema för dagen är digitalisering samt stärkt infrastruktur nord-syd, öst-väst.

- Tjänstepersoner som ska bidra till programmet utses

- Plats beslutas med hänsyn till att Skellefteåregionens kommunstyrelseledamöter bjuds in att delta
vid den del av seminariet som rör stärkt infrastruktur.

Lisa A L berättade att frågan om att bistå vid den del i KS-seminariet som ska handla om
digitalisering har ställts till Lars Sandström, Tomas Forsberg och Jens Danielsson. De är positiva
till att bistå med innehåll till digitaliseringsdelen.

Kommunchefsgruppen ser positivt på att den gruppen utses till ansvariga för digitaliseringsinslaget
tillsammans med Andreas Skog. Kommunchefsgruppens önskemål är att Andreas är
sammankallande och ser till att inslaget vid KS-seminariet följer samma spår som de tidigare
inslagen för kommunchefsgruppen och regionrådet.

4. Överenskommelse med AF

5. KS-seminarium 25 april
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Vidare informerades kommunchefsgruppen om att styrgruppen för "norrbottniabanans noder"
genom Isak Bränström har gett ett förslag på upplägget för eftermiddagen tillsammans med
Skellefteregionen.

Lisa A L berättade också att en "save the date" ska göras så snart som möjligt innan jul.

ÅTGÄRDER SLUTDATUM ANSVARIG

Lisa kontaktar de personer som ska
bidra till innehåll vid KS-sem 25 april

2018-01-19 Lisa Andersson Lindberg

Boka lokal 2017-12-21 Lisa Andersson Lindberg

Skicka ut "save the date" 2017-12-21 Lisa Andersson Lindberg

Hans Lindberg vill vid kommande regionrådsmöte den 1/2 2018 lyfta frågan om
kompetensförsörjning och rekryteringsbehov inom främst skola och socialtjänst.

Kommunchefsgruppen uppdras lyfta frågan tillsammans så snart som möjligt för att påbörja
samtalen om möjlig samverkan för att stävja kostnadsutvecklingen.

Frågeställningarna är;
- vad kommunerna kan göra tillsammans för att minska kostnader för bemanning genom
bemanningsföretag?
- är det möjligt att samverka mellan kommunerna för en gemensam vikarie-/bemanningspool?

Kommunchefsgruppen diskuterade frågan om bemanningsföretag inom skolans område.

Närvarande slöt sig till att man gärna ett gemensamt arbete under 2018 för kompetensförsörjning
inom förskolan och skolans område för att undvika att kommunerna blir beroende av "stafett-
lärare".

ÅTGÄRDER SLUTDATUM ANSVARIG
Vem gör vad? Hur? KC pratar med sina
skolchefer?

En uppdatering från projekt Effekt har önskats. Projektledarna är inbjudna men kan inte närvara vid
detta möte. Dock har styrgruppen för projekt Effekt ett inplanerat möte den 18 januari, dvs samma
datum som förslaget till datum för kommunchefsgruppens första möte efter årsskiftet.

Kansliet föreslår att kommunchefsgruppen passar på att träffa styrgruppen för projekt i slutet av
mötet den 18 januari för gemensamt samtal om nuläge, implementering, avslutning och/eller
fortsatt samarbete i projektform.

Utrymme finns vid detta kommunchefsmöte för att i kommunchefsgruppen resonera om vår
befintliga kommunsamverkan kring Turistbyrån och besöksnäring.

6. Kompetensförsörjning

7. Projekt Effekt (besöksnäring) – nuläge och resterande
projektperiod
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Stäm gärna av läget med turism-/besöksnäringsansvariga i respektive kommun innan mötet.

Kommunchefsgruppen resonerade om befintlig kommunsamverkan kring turistbyrå och
besöksnäring.

Peter Juneblad bjuds in till KCmöte den 25/1 för att berätta om läget när det gäller turistbyrån och
visit Umea AB och för att resonera om fortsatt samarbete inom besöksnäringen.

BESLUT
Peter Juneblad bjuds in till KCmöte den 25/1 för att berätta om läget när det gäller turistbyrån
och visit Umea AB och för att resonera om fortsatt samarbete inom besöksnäringen.

Vägledning kring dataskyddsombud.pdf
Karin A

Enligt den nya dataskyddsförordningen som börjar att gälla nästa år måste du ha ett
dataskyddsombud.

Från och med den 25 maj 2018 träder det nya regelverket i kraft. Rollen dataskyddsombud har
förändrats och att reglerna har skärpts på flera sätt. Se vidare bilaga.

Konkret fråga från Robertsfors kommun;
- Vill någon av er göra en gemensam anställning/upphandling av dataskyddsombud?
- Vill någon av er sälja oss tjänsten dataskyddsombud?

Är det av intresse att genomföra en gemensam upphandling?

Finns det kapacitet att en kommun säljer och vi reglerar i ett avtal?

Övik rekryterar och är beredda att erbjuda intresserade kommuner.

ÅTGÄRDER SLUTDATUM ANSVARIG
Magnus Haglund bollar frågan om
gemensam GDPR-ombud

Magnus Haglund

Avstämning inför kommunernas lämnande av remissvar

Debitringar kranskommuner 2015-2017.xlsx, exempel nuv avtal.pdf
Upphandlingsgruppen i Umeåregionen har en träff samtidigt som KC-mötet den 14/12 2017.
Kommuncheferna avslutar kommunchefsmötet med ett gemensamt samtal med
upphandlingsgruppen om nuläge och behov.

Vid kommunchefsmöte i september 2017 lyftes att avtalet mellan kranskommuner och umeå
kommuns upphandlingsbyrå upphör vid årsskiftet. Lisa A L uppdrogs ta fram uppgifter om till vilka
summor kranskommunerna köpt tjänster. Uppgifter om detta återfinns i bifogad fil.

8. GDPR - Behov av gemensamt dataskyddsombud?

9. Remiss bildande av regionkommun

10. Avtal upphandling
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Efter samråd med Pia Wangberg, tf upphandlingschef för Umeå kommuns upphandlingsbyrå,
föreslås att nuvarande avtal förlängs temporärt. Vidare föreslås att ett arbete påbörjas för att under
2018 se över behov och anpassa ett nytt avtal efter dessa behov.

Pia Wangberg, tf upphandlingschef för Umeå kommuns upphandlingsbyrå, och NN, robertsfors
kommun, närvarande för att resonera om fortsatt arbete tillsammans med kommunchefsgruppen.

Förslaget var att nuvarande avtal förlängs temporärt och vidare att ett arbete påbörjas för att under
2018 se över behov och anpassa ett nytt avtal efter dessa behov.

Kommunchefsgruppen

Finns det i respektive kommun upphandlad metadatabas - befolkningsregister. Kan vi ha det
gemensamt i PA-nämnden?

SNS - ta till nästa möte

Debattartikel om pendlarkort?

Nästa kommunchefsmöte: 25 januari 2018

Nästa kommunchefsmöte: 25 januari 2018

Nästa regionrådsmöte: 1 februari 2018, vännäs

11. Övriga frågor

12. Nästa möte

13. Mötet avslutas
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