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Styrelsemöte nr 7
Datum 2021-11-19

§ 37 Muntlig info från ledningen
Beslut
Styrelsen beslutar att
• Lägga informationen till handlingarna.
Personalläget
Charlotte informerar om att Johannes Dock är timanställd, tillfälligt som
projektledare för suicidprevention fram till årsskiftet, i väntan på att
rekryteringen av ordinarie projektledare blir klar.
Vård och omsorgscollege har anställt en kommunikatör på 20 procent till
och med den 30 juni.
Input från verksamheterna
En viktig del just nu är att ta hem input från verksamheterna kring hur de
tycker att Kommunförbundet uppfyller löftena och om de är relevanta.
Arbetsläget har under en längre tid varit hårt delvis på grund av
pandemin. Cirka 100 extra möten relaterade till pandemin det senaste
året. En hård prioritering krävs då arbetsbelastningen varit hög under
lång tid. Trots det har verksamheten fortsatt som planerat och inga stora
avvikelser har skett.
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§ 38 Muntlig information samarbetsprojekt Tillgängliga etjänster i offentlig sektor (TEO)
Ärende
Muntlig redovisning av samarbetsprojektet Tillgängliga e-tjänster i
offentlig sektor (TEO).
Beslut
Styrelsen beslutar att
• Lägga informationen till handlingarna.
Bakgrund
Kommunerna i länet samt Nordanstig och Hudiksvall har under många år
tillsammans utvecklat en e-tjänsteplattform ”Open ePlattform” där man
gemensamt tagit fram över 400 kommunala e-tjänster. Idag är mer än 150
kommuner kopplade till plattformen och över 700 e-tjänster finns nu att
tillgå för samtliga kommuner som är kopplade till plattformen.
Samarbetet har gett kommunerna möjligheten att nyttja varandras arbete
och på ett effektivt sätt ta vara på andras erfarenheter och höja kvaliteten
i framtagande och utveckling av kommunala e-tjänster.
Som en fortsättning av det framgångsrika samarbetet har länets
kommuner samt Nordanstig beslutat att tillsammans arbeta med att
förbättra tillgängligheten i främst redan framtagna e-tjänster. Projektet
TEO medfinansieras med ERUF-medel och startade januari 2021 och
Kommunförbundet är projektägare.
Projektledaren berättar om projektets syfte och förväntade leveranser.
En av reflektionerna som framkommer från styrelsen efter presentationen
är bland annat att digitalisering bör ske hela vägen och omfatta
förändring av arbetssätt och integrationer mellan verksamhetssystem. Det
behövs en digitalisering fullt ut för att förväntade effekter ska hämtas
hem.
Bilaga
• Presentationsbilder

EL

MS

Mötesdatum Styrelsen 19 november 2021 Justerandes signaturer:........................Sida 3

Styrelsemöte nr 7
Datum 2021-11-19

§ 39 Muntlig information om utvärdering Gemensam
familjehemsorganisation (GFO)
Ärende
Muntlig redovisning av utvärdering Gemensam familjehemsorganisation
(GFO).
Beslut
Styrelsen föreslås besluta att:
• Lägga informationen till handlingarna.
Bakgrund
Våren 2021 utvärderades Gemensam familjehemsorganisation (GFO)
med fokus på GFO som organisation, måluppfyllnad samt samverkan
med kommunerna.
I utvärderingen från Linköpings universitet har ingått att se över
kommunernas förutsättningar att ta ansvar för sin del av måluppfyllelsen.
Utvärderingen är genomförd efter 1,5 år i drift och beställd av
styrgruppen. Ett slutligt resultat levererades juli 2021.
Utvärderingen utgår ifrån uppdraget i ”Riktlinjer gällande samarbete
mellan kommunerna och Gemensam familjehemsorganisation" och
bygger på intervjuer med jour- och familjehem och enhetschefer samt
medarbetare på GFO och i kommunerna. Därtill har underlag från GFO:s
verksamhetsuppföljning och kommunernas statistik över
familjehemsvården använts.
Resultat
Utvärderingen har pekat ut tre förbättringspunkter:
•
•
•

Behov av större tydlighet kring GFO:s verksamhet, dvs tydliggöra
när GFO:s uppdrag påbörjas och avslutas. Hur kommunerna tar
vid och hur GFO kan användas fortlöpande under placering.
Den övergripande kommunikationskedjan för GFO:s verksamhet
och den interna kommunikationen i kommunerna.
Ambitionen att skapa likvärdighet i kommunerna gällande
förutsättningar för både samverkan och stödet till familjehemmen.

Utvärderingens resultat har tagits omhand under en utvecklingsdag i
oktober mellan GFO och de fem ägarkommunerna.
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Elisabeth informerar också om att Linköpings universitet kommer att
använda GFO för vidare studier i sitt uppdrag att studera
familjehemsbristen i hela Sverige.
I övrigt informerar Elisabeth om att de varit framgångsrika i
rekryteringen av familjehem och att de är ensamma om att ha familjehem
som står klara och väntar, just nu finns cirka 25 familjehem i ”banken”.
Samtidigt som en ström av anmälningar finns under utvärderingsprocess.
Bilaga
• Presentationsbilder
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§ 40 Tidig dialog kring verksamhetsplan 2022
Ärende
Tidig dialog kring verksamhetsplan 2022
Beslut
Styrelsen beslutar att:
• Fortsätta diskussionen efter verksamhetens förslag till VP2022.
Bakgrund
Under förra året genomfördes ett arbete med syfte att utveckla, förenkla
och säkerställa verksamhetsplanering och verksamhetsuppföljning. Detta
arbete resulterade i en ny förändrad verksamhetsplan 2021.
VP 2021 lyfter tre fokusutmaningar, kärnutmaningen,
kompetensförsörjnings-utmaningen och den interna utmaningen. Till
varje utmaning ges ett löfte.
Utvecklingen av verksamhetsplanering och uppföljning är en process
som kontinuerligt förbättras utifrån de erfarenheter och input vi får i
arbetet. Det är dock viktigt att utvecklingen sker gradvis för att kunskap
som byggs kan tas till vara i den fortsatta utvecklingen. Med det som
utgångspunkt planerar vi inte någon stor förändring av fokusområden till
nästa års verksamhetsplan. Det kan dock vara angeläget att förtydliga
eller justera beskrivningen av utmaningar och tillhörande löften. Det kan
däremot vara av intresse att ändra den interna utmaningen som är mer
riktad mot Kommunförbundets egen utveckling och i stället lyfta en
utmaning som kommunerna själva upplever som viktig.
Synpunkter från uppföljningen av nätverken kommer också att beaktas i
utvecklingsarbetet och internt arbete pågår som involverar alla
medarbetare.
Diskussion fördes kring frågorna; Är det något vi skulle behöva ändra i
utmaningarna som beskrivs i VP 2021 och är det någon av
fokusutmaningarna som ni ser att kommunerna behöver mer stöd från
Kommunförbundet i?
Synpunkter som framkom var bland annat att styrelsens dagordning bör
bli mer strategisk och att kompetensförsörjningsutmaningen skulle kunna
peka ut mer konkret de yrkesgrupper där Kommunförbundet stödjer
kommunerna, tex. lärare, socionomer, undersköterskor. Det skulle även
vara bra att lyfte fler samarbetsområden där Kommunförbundet får ett
konkret uppdrag att driva, på samma sätt som GFO.
Bilaga
• Verksamhetsplan 2021 och bild ”Målhuset”
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§ 41 Pensionskompensation
Ärende
Kompletterad utredning pensionskompensation RVN.
Beslut
Styrelsen beslutar att:
• Ordförande säkrar återkoppling från Regionen inför nästa styrelsemöte.
Bakgrund
Utredaren (Norrlands Utredningstjänst) gavs uppdraget att komplettera
utredningen genom att ta fram ett faktaunderlag för om födda 34-37 har
kompenserats till kommunerna samt huruvida övergångslärare ingått i
underlaget.
Utredningsresultat
Utredaren kommer fram till att kompensation vad gäller födda 34-37 sker
via avräkning och har därmed kompenserats kommunerna.
Utredaren har funnit att övergångslärare ingår som övriga varför inget
ytterligare avdrag ska göras på Regionens skuld till Kommunerna.
I utredningen har utredaren därutöver funnit att avdrag för psyk-ädel inte
gjorts varför en skuld på ytterligare 13,7 milj inkl. löneskatt ska läggas
till skulden som framkommit i tidigare utredning. Resultatet blir då en
pensionsskuld till kommunerna på ca 81,8 milj.
Regionen har begärt tid för att se över utredarens underlag.
Bilaga
• Utredning Norrlands utredningstjänst, se främst bilaga 1-2.
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§ 42 Input till nytt avtal NSEO
Ärende
Styrelsen ges möjlighet till delaktighet och påverkan i processen för
framtagande av nytt avtal för North Sweden European Office (NSEO).
Beslut
Styrelsen beslutar att:
• Lägga informationen till handlingarna.
Bakgrund
En sammanslagning av Mid Sweden European Office (MSEO) och North
Sweden European Office (NSEO) beslutades 2019. Ägarna i MSEO gick
då in i befintligt avtal för NSEO som ett tillägg till löpande avtal.
Nuvarande avtal löper ut 2023 varför en process för att ta fram ett nytt
avtal från 2024 har föreslagits till styrelse och ägarråd. Ett första steg i
processen är att utvärdera av nuvarande verksamhet och
organisationsform.
Som ny ägare i NSEO har Västernorrlands kommuner möjlighet att lyfta
önskemål om inriktning och fokus för verksamheten som då kan beaktas i
formandet av det nya avtalet.
Styrelsen lyfter att infrastruktur och transport inklusive Östersjön med
fisket är viktigt prioriteringsområde. Även den ”Gröna given” att styra
mot ”Fit fore 55” är viktigt.
Bilaga
• Grundavtal Samarbetsavtal NSEO
• Justeringsbilaga till samarbetsavtal 2019
• Tillägg Samarbetsavtal
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§ 43 Regionalt samverkansråd
Inga frågor inför kommande regionalt samverkansråd.
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§ 44 Övriga frågor
-

Bizmaker
Andreas Sjölander och Anders Mjärdsjö vill att vi lägger till en
fråga om Bizmakers fortsatta finansiering.

Beslut
Styrelsen beslutar att:
• Uppdra till förbundsdirektören att bjuda in Bizmaker och High Coast
Invest för att informera styrelsen. Även Regionen bjuds in för att
presentera deras planering. Ambitionen är att ett inriktningsbeslut kan tas
vid nästa styrelsemöte i december.
Bakgrund
Läget beskrivs som akut då det inte finns någon långsiktig
finansieringslösning för Bizmaker för nästa år. Andreas Sjölander
berättar att det funnits planer på att göra verksamheten permanent, men
att man inte nått ända fram där. Alla kommuner är med och finansierar
projektet, men alla kommuner har inte varit medlemmar.
Regionen vill finansiera med 1:1 medel i stället för egna medel, vilket
man kan ifrågasätta om det blir rätt. Dessutom tar det längre tid att få ett
beslut för nästa års finansiering.
Det är i vissa delar otydligt vad Bizmaker gör och vilken nytta de ger till
kommunerna och hur samverkan med andra aktörer med liknande
uppdrag som tex. High Coast Invest sker. Styrelsen ser ett behov av att få
en helhetsbild över aktörernas uppdrag och roll samt skapa en gemensam
riktning i företagsfrämjande stöd och etableringshjälp inom länet.
Styrelsen vill också få information från Regionen vilken övergripande
plan det finns inom området. Därefter kan beslut om möjlig finansiering
av aktörerna tas.
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