Kommunchefsmöte, Umeåregionen
Beslutande:
Håkan Wretling, Bjurholms kommun
Karin Ahnqvist, Robertsfors kommun
Karolina Johansson, Vännäs kommun
Magnus Haglund, Örnsköldsviks kommun
Per-Eric Magnusson, Vindelns kommun
Ulf Månsson, Nordmalings kommun
Jonas Jonsson, Umeå kommun
-------------------------------------------------------------------------------Lisa Andersson Lindberg, Umeåregionens kansli

2018-03-01
08:30-12:00
Umeå stadshus, "Hornet"
(länken 2 tr.)

Deltagare
Lisa Andersson Lindberg (Organisatör), Magnus Haglund, Håkan Wretling, Jonas
Jonsson, Per-Eric Magnusson, Karin Ahnqvist, Karolina Johansson, Ulf Mansson

Minnesanteckningar
1.

Mötet öppnas
Mötet öppnades av Magnus Haglund. Per-Eric Magnusson hade meddelat senare ankomst.

2.

Föregående möte
KCmöte 2018-01-25 minnesanteckning.pdf
Se bilaga. Anteckningarna gicks igenom. Angående frågan om gemensam beredning av
avfallsplan lyftes en övrig fråga in till mötet.
Vidare konstaterades det att överenskommelsen med AF ska färdigställas så snart som möjligt.

3.

Information - Överförmyndarnämnden och öviks deltagande
Alternativ övik ÖFUR 180301 Kommunchefsmöte.pdf
Åsa Pålsson Stråe, chef för Umeåregionens överförmyndarverksamhet närvarade för att ge
information om status när det gäller Örnsköldsviks önskemål om att ingå i den gemensamma
nämnden.
I dagsläget handlar det om ett samarbete i en gemensam nämnd där
tjänstemannaorganisationerna och arbetsgivaransvaret kommer att hållas separerade.
Besluten måste vara fattade i respektive fullmäktige innan årsskiftet 2018/2019 för att nämnden
ska kunna träda i kraft 2019-01-01.
Det som ska göras är:
• att ta fram reglemente och samarbetsavtal
• att ta fram underlag för budgethantering kring Ö-vik, separat fördelningsnyckel
• att ta fram beslutsunderlag
• att fatta beslut i respektive kommunfullmäktige innan årsskiftet 18/19

4.

Förslag - Gemensamt tillägg till översiktsplan för vindkraft
Vid föregående kommunchefsmöte lyftes behovet av att revidera det gemensamt framtagna
tillägget till översiktsplan för vindkraft.
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Umeå kommun har gjort en revidering. Frågan har ställts till Pernilla Helmersson, övergripande
planering i Umeå, om möjligheten att revidera dokumentet för övriga kommuner. Det är fullt möjligt
att möjligt att kommunerna också utvärderar sina områden. Mycket av det arbete som kommer
behöva göras är gjort genom Umeå kommuns revidering och översyn av de generella avsnitten

Förslag: Uppdra Lisa A L och Pernilla Helmersson att samla ansvariga tjänstemän i respektive
kommun för att planera och genomföra en revidering utifrån det arbete som redan gjorts.

Kommunchefsgruppen beslutade enligt förslag med förtydligandet att kostnader för revideringarna
ska tas fram innan arbetet startar.
ÅTGÄRDER

SLUTDATUM

ANSVARIG

Samla ansvariga tjänstemän i
respektive kommun för att planera, ta
fram kostnader och genomföra en
revidering.

2018-03-23

Lisa Andersson Lindberg

BESLUT
Lisa A L och Pernilla Helmersson uppdras att samla ansvariga tjänstemän i respektive kommun
för att ta tillsammans med respektive kommunrepresentant ta fram kostnader, planera och
genomföra en revidering utifrån det arbete som redan gjorts.

5.

Samverkan för kompetensförsörjning, lärare.
Kommunchefsgruppen, har på uppdrag av Regionrådets ordf. Hans Lindberg, lyft frågan om
kompetensförsörjning inom skolans område.
Kommunchefsgruppen resonerade om problembilden. Frågeställningar som lyftes och
diskuterades var bland annat;
• Hur ser nuläget ut?
• Vad kan vi göra för att inte bli beroende av "stafett-lärare" inom skolan?
• Hur får vi äldre lärare att stanna kvar längre?
• Vad kan vi göra för att fånga upp lärare som kommer från friskolor?
• Vilka är de gemensamma "kompetensförsörjningsstegen" inom skolans område i
arbetsmarknadsregionen?
• Kan exempel på vidareutbildning hämtas från tex. överenskommelsen mellan Dalarnas
Högskola och kommunerna?
Kommuncheferna slöt sig till att skolcheferna i Umeåregionen uppdras att komma med konkreta
förslag på insatser/strategi för kompetensförsörjning utifrån en nulägesanalys.

ÅTGÄRDER

SLUTDATUM

ANSVARIG

Delge uppdrag till skolchefer - Vem?
Resp kc eller Lisa?

2018-04-05

Lisa Andersson Lindberg

BESLUT
Kommuncheferna beslutar uppdra skolcheferna att utifrån en nulägesanalys att komma med
förslag på gemensamma insatser/strategier för kompetensförsörjning inom skolans område.
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6.

Information - skrivelse från flyktingsamordnarna om Dua, SFI och
SO
Bilaga info från flyktingsamordnarna.pdf
Umeåregionens flyktingsamordnare hade lämnat in en skriftlig information om hur arbetet fortlöper
i gruppen. Se bilaga. Gruppen sammanfattar det fortsatta arbetet i två punkter;

1. Gruppens inriktning är att samverka kring yrkesspåret utifrån att Umeåregionen är en
gemensam arbetsmarknadsregion.
2. Kransens handläggare undersöker möjligheten att kunna driva viss/grund
samhällsorientering i egen regi

Kommunchefsgruppen noterade informationen. Gruppen
ÅTGÄRDER

SLUTDATUM

ANSVARIG

Informera flyktinggruppen att
KCgruppen fått infon och att
flyktinggruppen kan jobba på utifrån
skrivelsen.

7.

Undertecknande av överenskommelse om samhällsorientering
Bilaga)Flyktingmottagande i Umeåregionen 2015-16.pdf, Överenskommelse SO 2018.pdf
Undertecknande av överenskommelse sker vid kommunchefsmötet.
Den tidigare utskickade överenskommelsen har justerats något. Texten är den samma men
raderna för underskrifter justerade.
Bjurholms, Vindelns, Vännäs, Nordmalings och Robertsfors kommunchefer undertecknande
överenskommelse om samhällsorientering. Överenskommelsen gäller tills vidare. Se bilaga.

8.

ÅTGÄRDER

SLUTDATUM

ANSVARIG

Lisa skickar överenskommelserna
för underskrift till Anne Kiviniemi

2018-03-02

Lisa Andersson Lindberg

Bevaka att kommunerna får var sitt
ex för diarieföring från Anne K

2018-03-29

Lisa Andersson Lindberg

Gemensamt PA-system och fortsatt förvaltning
KC information PAsystem.pdf
Utrymme finns för kommunchefsgruppen att stämma av läget när det gäller införandet och det
fortsatta arbetet för gemensamt PA-system.
Klockan 10.00 kommer Åse Mohlen. Åse är nyrekryterad för att arbeta för samtliga kommuner med
förvaltning av det gemensamma PA-systemet. Åse närvarar tillsammans med Birgitta Forsberg för
att presentera uppdraget.
Kommunchefsgruppen stämde av läget när det gäller införandet och det fortsatta arbetet för
gemensamt PA-system.
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Åse Molén och Birgitta Forsberg närvarande för att informera om status i projektet och arbetet med
nuvarande och framtida förvaltning. Åse är rekryterad för att tillsammans med kommunernas
systemförvaltare arbeta för samtliga kommuner.

Aktuellt just nu är bland annat att arbetet med att skapa och upprätthålla en samstämmig bild av
vad som ska förvaltas och vilka rollerna är. Man arbetar efter PM3 som projektmodell för att skapa
ordning och reda och en tydlig ansvarsfördelning kring det gemensamma uppdraget.

De strategiska målen 2018 – 2021 presenterades:

• Vi har digitaliserade personal- och löneprocesser som ger mindre manuell hantering
• Användarna upplever att Personal- och lönesystem är stabila och med få tekniska
problem
• Personal- och lönesystem genererar korrekta löneutbetalningar till rätt person, rätt belopp
och i rätt tid

Målen gäller för alla processer och system som ingår i personal- och lönesystemet för
Umeåregionen.

Kommunchefsgruppen lyfte vikten av att arbeta för att medarbetare i de olika kommunerna ska
kunna täcka upp för varandra vid behov. Bland annat finns ett behov av en gemensam
semesterplanering för sommaren som kommer. Enligt Åse arbetar man för att detta ska vara
möjligt och att det kräver att flera personer är insatta i respektive kommuns upplägg av systemet.

Vidare framförs också behovet av att kunna ta fram den totala kostnaden för förvaltningen för en
enskild kommun. Huruvida det är möjligt att i fakturan utläsa den enskilda kommunens kostnad för
den gemensamma förvaltningen i fanns det inget svar på vid mötet. Det konstaterades att samtliga
ekonomiska frågor hanteras i den gemensamma nämnden och att det är Carina Andersson som
samordnar dem.

Kommunchefsgruppen sluter sig till att det finns ett behov att titta på organisation och struktur när
alla kommuner har avklarat implementeringen och är i förvaltningsläge någon gång under hösten
2018.

9.

ÅTGÄRDER

SLUTDATUM

ANSVARIG

Planera in genomgång av
organisation och struktur för
förvaltning av gemensamt PAsystem
hösten 2018.

2018-09-07

Lisa Andersson Lindberg

Förslag - Kommunstyrelseseminariet 25 april 2018
Programblad_25 april 2018program_heldag.pdf
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Lisa A L presenterade det förslag upplägg som arbetats fram av de arbetsgrupper som svarar för
de två temana under kommunstyrelseseminariet den 25 april.

Kommunchefsgruppen resonerade om syftet eftermiddagens tema Infrastruktur. Man slöt sig till att
syftet är att ge en övergripande "kunskapsbild" av aktuella infrastrukturstråk i Skellefteregionen och
Umeåregionen.

Andreas Forsgren och Isak Brändström, Umeå kommun, anslöt för att stämma av förväntningarna
och ta del av kommunchefsgruppens inriktning kring den gemensamma eftermiddagen med
Skellefteregionen på temat "infrastruktur i norra Sverige".

10. Bildande av regionkommun
Statusuppdatering från Karin Ahnqvist
Karin Ahnqvist rapporterade om läget i bildandet av regionkommun.

11.

Förfrågan - Polisen önskar samverkansmöte
Bilaga förfrågan från polisen.docx
Närpolisen önskar träffa kommunerna för ett strategiskt samtal om hur vi tillsammans kan ta oss an
ett antal utmaningar vi står inför.

Ulf Månsson beskrev bakgrunden.

Polisen föreslår en halvdags möte och önskar förslag till datum. Tänkt målgrupp är kommunchef
samt ev. representanter från socialtjänst, flyktingmottagning eller annan som arbetar med
målgruppen och/eller frågorna nedan. Se vidare bilaga.

Kommunchefsgruppen beslutade föreslå ett kortare möte tillsammans med socialchefer i
anslutning till kommunchefsmötet den 2 maj kl 15-18.

Ö
ÅTGÄRDER

SLUTDATUM

ANSVARIG

Meddela datum och tid till polisen

2018-03-08

Lisa Andersson Lindberg

BESLUT
Kommunchefsgruppen föreslår ett första kortare möte med polisen tillsammans med
socialchefer i anslutning till kommunchefsmötet den 2 maj kl 15-18.

12. GDPR - samordnad tjänst eller upphandling
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Vid föregående kommunchefsmöte beslutades att kranskommunerna fram till och med 2018-02-28
inväntar eventuell möjlighet att samordna dataskyddsombud med Örnsköldsviks kommun.

Eftersom ingen möjlighet att dela dataskyddsombud finns i dagsläget går de kommuner som inte
löst frågan ut i förenklad upphandling.

Pia Wangberg, upphandlingsbyrån, närvarade för att till kommunchefsmötet för en gemensam
planering av hur arbetet med samordnad upphandling av dataskyddsombud ska genomföras.

Kranskommunerna kommer få en förfrågan via upphandlingsbyrån om att delta i en förenklad
upphandling av dataskyddsombud.

Målsättningen är att avtal ska finnas 30 augusti. De kommuner som deltar ska utse en
kontaktperson i kommunen som kan vara med och göra kravspecifikation.

13. Nästa möte
Nästa kommunchefsmöte: 13 april, eftermiddag med avslutande AW?
OBS! Datumkrock - workshop bildande av reg
ionkommun samma datum
Kommunstyreseseminarium: 25 april, Umeå folkets hus

14. Övriga frågor

14.1. Aviserat behov av att rekrytera inför upphandling och implementering av gemensamt
avfallshanteringssystem
Vatten, avlopp och olika nätverk – Karin, Ulf, Per-Eric och Karolina var kvar en stund och
samrådde kring de olika tjänstemannakonstellationer som finns på området och om
önskemålet som kommit om att tillsätta några tjänster inför införandet av flerfacksortering.

Man var överens om att vi inte vill bygga upp en parallell organisation/struktur. Det ser ut
att finnas ett behov av att tydliggöra ledning och styrning i nätverken genom region
Västerbotten så att kommunerna kan leda och styra arbetet och så att det inte skapas
parallella strukturer.

Möjligheten att ansluta sig till Vakin diskuterades kort. Ur tjänstemannaperspektiv skulle en
sådan framtida lösning vara rimlig och hållbar. Dock är det en politisk fråga.
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Frågan om rekrytering för implementering av avfallssystemet behöver beredas
gemensamt. Eftersom kommunchefsmötet den 13 april ställs in/sker skriftligt behöver ett
underlag tas fram som kan diskuteras.

15. Mötet avslutas
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