Bjurholm
Nordmaling
Robertsfors
Umeå
Vindeln
Vännäs
Örnsköldsvik

MINNESANTECKNINGAR

Kommunchefsgrupp
Dag

2014-11-12

Tid

09.15-15.30

Plats

UMEVA:s huvudkontor, rum: Kobben
Adress: Övägen 37, Ön, Umeå

Beslutande

Maria Bahlenberg, Bjurholms kommun
Håkan Wretling, Bjurholms kommun
Kurt-Allan Egelby, Nordmalings kommun
Karl-Johan Bergmark, Robertsfors kommun
Johan Gammelgård, Umeå kommun
Mats Karlsson, Vindelns kommun
Per-Eric Magnusson, Vindelns kommun
Hans-Åke Donnersvärd, Vännäs kommun
Bengt Westin, Örnsköldsviks kommun

Övriga deltagande Tomas Blomqvist, VD, UMEVA
Erik Sedig, Umeåregionens kansli, sekreterare
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1. Mötets öppnande
Ordförande förklarar mötet öppnat.
2. Regionalt uppdrag för UMEVA – Information
Föredragande:
Bilaga:

Tomas Blomqvist, VD, UMEVA AB
Bildspel

Beslut
Informationen noteras.
Ärendebeskrivning
UMEVA AB, Umeå kommuns bolag för vatten- och VA-verksamhet samt renhållning
och återvinning är på olika sätt verksamt i hela Västerbottens läns och i Örnsköldsviks
kommun. Inom dessa verksamheter står kommunerna inför utmaningar i form av: ökad
kostnadseffektivitet, skärpta lagkrav och längsiktig kompetensförsörjning. Vindelns
kommun har inlett ett samarbete med UMEVA AB. Tomas Blomqvist, bolagets VD,
medverkar vid kommunchefsmötet 2014-11-12 med information om UMEVA:s
verksamhet och möjligheter för bolaget att i samarbete med olika kommuner vara en
regional resurs.
3. Föregående minnesanteckningar
Bilaga:
KC 141022
Beslut
Minnesanteckningarna från mötet 2014-10-22 noteras.
Ärendebeskrivning
Minnesanteckningarna från kommunchefsgruppens möte 2014-10-22 gås igenom.
4. Information från kansliet
Föredragande:
Bilaga:

Erik Sedig

Beslut
Informationen noteras.
Ärendebeskrivning
 Projekt flyktingguide/språkvän har inletts. Det sker i samarbete med
Eskilstuna kommun som täcker alla kostnader. Amal Thamir har rekryterats
som projektkoordinator. Projektettiden är tom 2015-06-30 och fortsatt
finansiering därefter måste ordnas under våren 2015.


En ny ansökan om § 37+ medel för en studie av Umeåregionens kapacitet av
mottagning och integration av nyanlända svenskar har lämnats in till
länsstyrelsen. Se beslut av RR 2014-09-26 och KC 2014-10-22.



Kansliet evakuerade i maj 2013 från stadshuset pga. av ombyggnationerna till
Viva-huset där regionens flyktingmottagning sitter. Planen var att flytta till den
nybyggda s.k. Kuben vid stadshuset i feb 2015. Men kansliet blir kvar i Vivahuset permanent pga. av värdet av närhet till flyktingmottagningen och en större
möjlighet att anpassa antalet arbetsplatser vid personalförändringar kommer.
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5. Budgetuppföljning
Föredragande:
Bilaga:

Erik Sedig
---

Beslut
Den ekonomoniska informationen per 2014-10-31 noteras.
Ärendebeskrivning
Per 2014-10-31 redovisar Umeåregionens flyktingmottagning ett underskott på
10 715 kr och kansliet ett överskott på 615 979 kr.
6. Fortsatt finansiering av projektet Ideella Krafter
Föredragande:
Bilaga:

Erik Sedig
Kommentarer från Fritidsarbetsgruppens gällande projekt Ideella Krafter
Länk: www.ideellakrafter.se

Beslut
Med anledning av behov att i 2015 års budget för Umeåregionens kansli kunna reservera
en så stor del utvecklingsmedel som möjligt beslutas att begäran om finansiering av
Projekt Ideella Krafter 2015 inte tas från kansliets budget.
Varje kommun beslutar om den med egna medel vill delta i projektet under 2015.
Ärendebeskrivning
I samband med kulturhuvudstadsåret har projektet Ideella Krafter arbetar med att
underlätta för föreningar att finna frivilligpersonal. Förfrågan har kommit från projektet
om fortsatt finansiering från kommunerna. Vid kommunchefsmötet 2014-10-22
diskuteras ärendet och kansliet får i uppdrag att be fritidsarbetsgruppen om underlag för
beslut i ärendet 2014-11-12.
Fritidsarbetsgruppen har inte haft möjlighet att dikustera ärendet då gruppen inte haft
något möte sedan förra kommunchefsmötet, men från några i gruppen har synpunkter
inkommit; vilka går isär ifråga om huruvida Umeåregionens kansli rekommenderas att
bidra med fortsatt finansiering av projekt Ideella Krafter.
7. Dokumenthanteringsplan för Umeåregionens kansli
Föredragande:
Bilaga:

Erik Sedig
---

Beslut
Upprättat förslag till dokumenthanteringsplan för Umeåregionens kansli godkänns och
överlämnas till Umeå kommuns stadsarkivarie för beslut.
Ärendebeskrivning
Umeåregionens kansli är en del av Umeå kommun. Kanslichef och annan personal är
anställd av Umeå kommun. Arbetet utförs med hjälp av Umeå kommuns administrativa
stöd och i enlighet med kommunens delegationsordning. För verksamheten saknas dock
gallringsbeslut och dokumenthanteringsrutiner.
Förslag till dokumenthanteringsplan har tagits fram av stadsarkivarie, Umeå kommun.
8. Nya gemensamma utvecklingsprojekt
Föredragande:
Bilaga:

Beslut

Erik Sedig
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Ett samlat och gemensamt arbetssätt för Umeåregionens kommuner att arbeta med
kompetensförsörjningsfrågor presenteras för Regionrådet 2014-12-17 i enlighet med
kansliets förslag.
I övrigt noteras informationen.
Ärendebeskrivning
I enlighet med Regionrådets beslut 2014-02-28 har kommunchefsgruppen i uppdrag att
gemensamt planera utvecklingsprojekt. En avstämning i ärendet sker vid Regionrådets
möte 2014-09-26 och till kommunchefsmötet 2014-10-22 görs kommunvisa
prioriteringar. Tidpunkten vid vilken projektansökningar ska vara inlämnade till Region
Västerbotten för ansökan om medfinansiering har skjutits fram till januari 2015.
Vid kommunchefsmötet 2014-11-12 görs en avstämning av hur arbetet fortgår med att ta
fram olika nya utvecklingsprojekt, främst inom de prioriterade områdena näringslivsutveckling, kompetensförsörjning och hållbart resande. Området besöksnäring
kommenteras också. För arbetet med kompetensförsörjningsfrågorna föreslås inget
projekt men ett förslag till ett nytt, samlat och gemensamt arbetssätt som kansliet
föreslår presenteras för Regionrådet 2014-12-17.
9. Arbetsgruppernas verksamhetsberättelser 2014
Föredragande:
Bilaga:

Verksamhetsberättelser 2014 från arbetsgrupperna för beredskap, bibliotek,
flyktingmottagning, fritid, kollektivtrafik, kultur, MAS, näringsliv, personal,
socialtjänst och upphandling.

Beslut
Inlämnade verksamhetsberättelser godkänns med noteringar.
Ärendebeskrivning
Umeåregionen har under 2014 sexton arbetsgrupper. Enligt regionens styrdokument ska
grupperna årligen skriva och till kansliet lämna in verksamhetsplaner och
verksamhetsberättelser. De ska utgå från Umeåregionens strategiska plan med dess tre
utpekade målområden: regional utveckling, effektivisering av kommunernas
verksamheter och demokratisk förankring. De mål och aktiviteter som arbetsgrupperna
dokumenterar i verksamhetsplanerna ska återrapporteras i verksamhetsberättelserna.
För år 2014 inkom inte någon verksamhetsplan från IT- & telefoniarbetsgruppen.
Verksamhetsberättelser 2014 har inte inkommit från arbetsgrupperna för
ensamkommande flyktingbarn (EKB), folkhälsa, IT- & telefoni, jämställdhet och turism.
Vid mötet 2014-11-12 gås verksamhetsberättelserna 2014 för arbetsgrupperna igenom.
10. Årets arbetsgrupp
Föredragande:
Bilaga:

Erik Sedig
Motivering

Beslut
Som årets arbetsgrupp 2014 utses beredskapsarbetsgruppen; Gruppen har under året
bl.a. genomfört ett uppskattat seminarium om grövre våld i skolmiljö, arbetat fram ett
gemensamt avtal som både förbättrar och förbilligar inkallningen av kommunernas krisledningsorganisation och aktivt bjudit in Örnsköldsvik i det regionala samarbetet.
Priset, ett stipendium på 5 000 kr per medlem i arbetsgruppen (dock max 35 000 kr),
diplom och blommor delas ut vid kommunstyrelseseminariet 2014-11-26.
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Ärendebeskrivning
Kommunchefsgrupperna har sedan 2007 årligen särskilt uppmärksammat
arbetsgruppernas arbete genom att utse årets arbetsgrupp. Till grund för bedömningen
ligger inkomna verksamhetsberättelser från arbetsgrupperna. Prisutdelning sker vid
kommunstyrelseseminariet 26 november 2014.
11. Nytt huvudavtal för Umeåregionen
Föredragande:
Bilaga:

Erik Sedig
Förslag till nytt huvudavtal för Umeåregionen

Beslut
Förslag till nytt huvudavtal för Umeåregionen överlämnas till Regionrådet 2014-12-17.
Ärendebeskrivning
Kommunchefsgruppen har i sin verksamhetsplan 2014 uppgiften att slutföra arbetet med
att ta fram ett nytt avtal för Umeåregionens samverkan. Vidare anges det att avtalet ska
beakta utvidgning av regionen och nya samverkanssätt med gemensam nämnd m.m. Vid
kommunchefsmötet 2014-08-20 diskuteras ett förslag till nytt grundavtal som tagits
fram av Bengt Westin och Erik Sedig samt hur ett sådant avtal tillsamman med andra
dokument kan utveckla styrningen av Umeåregionens gemensamma arbete.
Kommuncheferna beslutar 2014-08-20: att förslag till nytt huvudavtal för Umeåregionen
presenteras för Regionrådet i december 2014 med avsikten att beslut fattas i ärendet vid
Regionrådets första möte 2015; att ett förslag till strategisk plan för den kommande
mandatperioden tas fram så att en sådan kan beslutas vid Regionrådets första möte 2015.
Vid kommunchefsmötet 2014-11-12 görs en avstämning i ärendet.
12. Budget 2015
Föredragande:
Bilaga:

Erik Sedig
Budget 2015 - förslag

Beslut
Kanslichef får i uppdrag att i budgetförslag för 2015 reservera minst 0,5 mkr som
utvecklingsmedel.
Förslag till Regionrådet
Kommunernas avgift 2015 för Umeåregionens kansli är 2,0 mkr, att fördelas per
kommun i enlighet med Umeåregionens fördelningsnyckel.
Det konstateras att kansliets verksamhet kommer att göra ett överskott 2014 (prognos:
ca: 700 000 kr) vilket i sin helhet tillförs budget 2015.
Budget för Umeåregionens kansli 2014 fastställs i enlighet med bilaga.
Kommunchefsgruppen får i uppdrag att vid sitt första möte 2015 fastställa budgeten
utifrån faktisk storlek på 2014 års överskott.
Ärendebeskrivning
Budgeten för Umeåregionens kansli 2014 omfattar 2,0 mkr. Detta efter en uppräkning
med 0,5 mkr i och med Örnsköldsviks inträde i samarbetet. Budgeten täcks av en avgift
från deltagande kommuner i enlighet med den kostnadsfördelningsmodell som
Regionrådet beslutade 2013-12-19; Varje kommun betalar som fast avgift 2,5 % av
budgeten; resterande del fördelas utifrån kommunernas invånarantal (1 nov året före).
Vid kommunchefsmötet presenterar kanslichefen förslag till budget 2015.
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13. Mötesplan 2015
Föredragande:
Bilaga:

Erik Sedig
Mötesplan 2015 - förslag

Beslut och förslag till Regionrådet
Mötesplan 2015 fastställs i enlighet med bilaga.
Ärendebeskrivning
Vid kommunchefsmötet 2014-11-12 presenteras förslag till mötesplan 2015.
14. Regionrådets studieresa 2015
Föredragande:
Bilaga:

Erik Sedig

Förslag till Regionrådet
Reginrådets studieresa 2015 går till region Skåne Nordväst (Helsingborg), Malmö och
Köpenhamn för att studera mellankommunal samverkan i ett sammanhang som liknar
Umeåregionens, samverkan över nationsgräns med närliggande stad och arbetet med att
bli Europas miljöhuvudstad (Köpenhamn 2014).
Ärendebeskrivning
Regionrådet gör årligen en studieresa. Resorna ska ha ett tydligt syfte av att lära av goda
exempel inom aktuella ämnen från andra städer/kommuner och regioner och samtidigt
bidra till en utveckling av Regionrådets interna arbete. Nästa studieresa planeras till
våren 2014.
Vid kommunchefsmötet 2014-11-12 föreslår kanslichefen syfte och resmål för 2015 års
studieresa. Förslaget är att besöka Skåne Nordväst (en region med elva kommuner kring
Helsingborg), Malmö och Köpenhamn för att studera mellankommunal samverkan i ett
sammanhang som liknar Umeåregionens, nationsgränsöverskridande samverkan (mot
bakgrund av önskad utveckling över Kvarken) och Köpenhamn som är Europas
miljöhuvudstad 2014.
15. Övriga frågor
 För information om verksamheten inom räddningstjänstförbunden bjuds Lars
Tapani, räddningschef, Umeå, in till kommande kommunchefsmöte.


Kurt-Allan Egelby informerar om att landstinget gentemot Nordmalings
kommun gjort propåer om en fortsättning av projekt Familjepeppen. Från
ingen av de övriga kommunerna rapporteras om liknande kontakter.



Kanslichef har efter att kallelsen till detta möte gått ut åter blivit kontaktad av
länsstyrelsen med anledning av deras önskan om ett ökat flyktingmottagande
på s.k. anvisade platser. Efter diskussion beslutar kommunchefsgruppen att
kommunerna står kvar vid att i första hand uppfylla rådande avtal.

16. Nästa möte
26 november 2014, kl. 09.00 – 15.30, Kommunstyrelseseminarium, Umeå
17 december 2014, kl. 12.00 – 16.00, Regionråd, Nordmaling
17. Mötets avslutande
Ordförande förklarar mötet avslutat

