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Styrelsemöte nr 9
§ 40 Val av ordförande
Datum: 2020-12-04

§ 40 Val av ordförande
Beslut
Styrelsen beslutar att
•

Erik Lövgren träder in som ordförande fram till förbundsmötet 2021 och tar därmed
också över förre ordförandes attestbehörighet.

Bakgrund:
Peder Björk har avsagt sig sina politiska uppdrag och Kommunförbundet
Västernorrland behöver därför utse en ordförande fram till förbundsmötet 2021.
Brukligt är att 1:e vice ordförande träder in fram till att fyllnadsval kan göras under
ordinarie förbundsmöte.
Stefan Dahlin la förslag att Erik Lövgren väljs fram till förbundsmötet. Andreas
Sjölander yrkade bifall på Stefan Dahlins förslag och styrelsen beslutade enligt
förslag.
Ur stadgarna
§ 13 Förbundsmötet utser styrelsens ordförande samt en eller två vice ordförande för den tid
valet till ledamot avser. Endast styrelseledamöter kan utses till dessa poster. Avgår ordförande
eller vice ordförande under mandatperioden utser styrelsen ledamot att tjänstgöra i stället för
den som avgått fram till nästkommande ordinarie förbundsmöte då fyllnadsval genomförs.
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Lövgren
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Styrelsemöte nr 9
§ 41 Ledningens information
Datum: 2020-12-04

§ 411Ledningens information
Beslut
Styrelsen beslutar att
•

Lägga informationen till handlingarna

Bakgrund:
Förbundsdirektören gav en lägesrapport om Kommunförbundet Västernorrlands
verksamhet avseende pågående rekryteringar och verksamhetsläget i övrigt.
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Styrelsemöte nr 9
§ 42 Verksamhetsplan 2021
Datum: 2020-12-04

§ 422Verksamhetsplan 2021
Beslut
Styrelsen beslutar att
•

Föreslå förbundsmötet besluta verksamhetsplan 2021.

Bakgrund:
Den 11 september genomfördes en workshop med styrelsen i syfte att ta fram mål
för Kommunförbundet från 2021 och framåt. Den16 oktober beslutade styrelsen
fyra nya mål. Utifrån dessa mål har ett arbete genomförts för att ta fram en
verksamhetsplan för 2021 som utgår från de nya målen. I arbetet har även ingått att
förtydliga och förbättra uppföljningen av verksamheten mot uppsatta mål.
Den 20 oktober genomfördes en planeringsdag med alla medarbetare för att arbeta
med de nya målen och utifrån dessa ta fram verksamhetens fokusområden 2021. Ett
förslag till verksamhetsplan har arbetats fram. Se bilaga.
Verksamhetsplanen utgår från tre utmaningar; kärnutmaningen, fokusutmaningen
och den interna utmaningen. Därutöver har uppföljningen förtydligats i
tertialuppföljning, nätverk och presidieuppföljning samt verksamhetsberättelse.

Bilaga:
• Verksamhetsplan 2021
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Styrelsemöte nr 9
§ 433Budget 2021
Datum: 2020-12-04

§ 43 Budget 2021
Beslut
Styrelsen beslutar att
•

Föreslå förbundsmötet besluta budget för 2021

Budget 2021
Förslag till budget 2021 har tagits fram. I förslaget har tidigare beslut om
uppräkning av förbundsavgiften med 2% samt införande av det utökade uppdraget
för digitaliseringssamordare i förbundsavgiften införlivats.
För styrelsen ökar intäkterna 2021 med drygt 4 miljoner vilket främst beror på
intäkter från två nya projekt, Digitaliseringsguiden och Hållbart Arbetsliv
Västernorrland. Det är också projekten som ger ökade konsult- och
personalkostnader 2021.
För totalen blir intäktsökningen inte lika stor, det beror främst på att vi inte har
samma inflöde av projekt när vi överlämnat Energikontoret till Regionen.
Kostnaden för kurser är något större 2021 vilket beror på att en
familjehemskonferens är planerad för året. Personalkostnaderna är också högre
2021 vilket främst beror på att vi anställt projektledare, samordnare för God och
nära vård, hedersrelaterat våld, kommunikationsstöd GFO och planerar anställa
samordnare för kunskapsstyrning och länssamordning.

Bilaga:
• Budget 2021 -Styrelse
• Budget 2021 -Total
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Styrelsemöte nr 9
§ 44 Finansiering LEADER
Datum: 2020-12-04

§ 44 Finansiering LEADER
Beslut
Styrelsen beslutar att
•

Kommunförbundet fortsätter att medfinansiera med samma summa under
förlängningsåren 2021-2022. 2022.

Bakgrund:
Vid styrelsemöte den 18 februari 2015 beslutade styrelsen att Kommunförbundet
skulle reservera 75 000 kr/år för medfinansiering till Leader Mittland Plus och
75 000 kr/år till Lokalt ledd utveckling för Höga kusten för åren 2016-2020.
Nuvarande programperiod från EU kommer att förlängas med två år. För att
kunna växla upp de nya medlen som tillförs från EU och staten under
förlängningsåren behövs fortsatt medfinansiering.

Bilaga:
• Begäran om medfinansiering Leader
Styrelseprotokoll, protokollsutdrag 2015-02-18
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Styrelsemöte nr 9
§ 45 Region Västernorrlands ställningstagande pensioner
skatteväxling vid huvudmannaskapsförändring
Datum: 2020-12-04

§ 45 Region Västernorrlands ställningstagande
pensioner skatteväxling vid huvudmannaskapsförändring
Beslut
Styrelsen beslutar att
•

Lägga informationen till handlingarna med noteringen att man tagit del av RVNs
ställningstagande och ge i uppdrag till styrelsens arbetsutskott att jobba vidare med
frågan.

Bakgrund:
Länets kommuner och landstinget/region har vid ett flertal tillfällen fört en dialog
om finansiering av den delen som rör pensioner i den skatteväxling som gjordes
1995 i samband med huvudmannaförändring för delar av psykiatrin, särskolan och
omsorgen. Kommunförbundets ordförande har varit i kontakt med regionstyrelsens
ordförande och önskat ett ställningstagande från Region Västernorrland i frågan
avseende finansiering av pensionerna.
Senast 20190904 noterade Kommunförbundets styrelse att frågan skulle bevakas.
Kommunförbundet Västernorrlands styrelse delges nu det ställningstagande som
Kommunförbundet Västernorrland mottagit från Region Västernorrland.

Bilaga:
• Bilaga skrivelse RVN
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Styrelsemöte nr 9
§ 46 Information om samarbetsprojektet HAV Hållbart arbetsliv Västernorrland
Datum: 2020-12-04

§ 46 Information från projektet HAV - Hållbart
arbetsliv Västernorrland
Beslut
Styrelsen beslutar att
•

Lägga informationen till handlingarna med noteringen att bjuda in projektledare
för fortsatt information våren 2021.

Bakgrund:
Muntlig information från projektledare Peder Berg om samarbetsprojektet HAV
(Hållbart Arbetsliv Västernorrland).
Bilaga
•

Presentation HAV
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Styrelsemöte nr 9
§ 47 Resultat lönekartläggning
Datum: 2020-12-04

§ 477 Resultat lönekartläggning
Beslut
Styrelsen beslutar att
•

Lägga informationen till handlingarna.

Bakgrund:
Enligt diskrimineringslagen ska arbetsgivare varje år kartlägga och analysera
löneskillnader mellan kvinnor och män. Syftet med lönekartläggningen är att
upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön och andra
anställningsvillkor mellan kvinnor och män. Alla arbetsgivare som har minst 10
anställda ska även dokumentera den årliga lönekartläggningen samt eventuella
planerade åtgärder. Enligt lagen ska vi som arbetsgivare kartlägga och analysera tre
områden; lika arbete, likvärdiga arbeten samt högre lön men lägre värdering.
Detta arbete har inte gjorts på Kommunförbundet tidigare. Då 2020 års lönerevision
sköts fram i väntan på centrala avtal påbörjades ett partsgemensamt arbete för att
göra en arbetsvärdering och lönekartläggning med målet att vara klara till 2020 års
lönerevisions genomförande.

Resultat:
Arbetsvärderingen resulterade i 11 lika arbeten med en värderingspoäng från 33,5
till 88,5. Då könsfördelningen är 90 % kvinnor inom hela Kommunförbundet var
det bara ett lika arbete som det fanns både kvinnor och män i. I detta arbete hade
kvinnorna 96 % av mannens lön. Denna löneskillnad har därmed analyserats och
förklarats i en handlingsplan.
När det gäller likvärdiga arbeten fanns det två arbeten som i arbetsvärderingen fick
samma värderingspoäng. Löneskillnaden mellan de olika arbetenas medellön var
drygt 3000 kr. Även denna löneskillnad har därmed tagits med och förklarats i
handlingsplanen. Se bilaga Handlingsplan lönekartläggning. Något arbete med
högre värdering men lägre medellön har inte identifierats.

•

Bilaga
Handlingsplan lönekartläggning
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Styrelsemöte nr 9
§ 48 Läget med Covid-19 i kommunerna
Datum: 2020-12-04

§ 488 Läget med Covid-19 i kommunerna
Beslut
Styrelsen beslutar att
•

Lägga informationen till handlingarna

Bakgrund:
Styrelsen gavs tillfälle att delge hur läget ser ut i hemkommunerna
gällande pandemin Covid-19.
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Styrelsemöte nr 9
§ 49 Regionalt Samverkansråd
Datum: 2020-12-04

§ 499 Regionalt samverkansråd
Styrelsen ges tillfälle att gå igenom frågor inför Regionala samverkansrådet.

Beslut
Styrelsen beslutar att
•

Lägga diskussionen till handlingarna.

Bakgrund:
Med utgångspunkt från utsänd dagordning ges styrelsen möjlighet att diskutera
dagordningens punkter och eventuella övriga frågor inför kommande Regionala
Samverkansrådets möte.
Diskussion fördes kring satsningen God och nära vård i Västernorrland och hur
förankringsarbetet fortskrider i kommunerna.
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Styrelsemöte nr 9
§ 50 Övriga frågor
Datum: 2020-12-04

§ 50 Övriga frågor - mobil- och bredbandstäckning
Styrelsen ges tillfälle att diskutera övriga aktuella frågor.

Beslut
Styrelsen beslutar att
•

Lägga diskussionen till handlingarna.
Diskussion kring mobil- och bredbandstäckning i Västernorrland
Frågan lyftes att det fortfarande inte är tillräckligt bra täckning i mobilnäten i
Västernorrland. I Post- och telestyrelsens kartläggning från 2019 framgår att
flera län har högre täckningsgrad än Västernorrland, samt att ingen väsentlig
utbyggnad skett för att öka täckningsytan. Frågan bevakas framöver.
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