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Styrelsemöte nr 8
Datum 2021-12-10

§ 45 Muntlig info från ledningen
Beslut
Styrelsen beslutar att
• Lägga informationen till handlingarna.
Personalläget
Med anledning av pandemiläget har den planerade personaldagen 17
december ställts in. Därutöver rekommenderas inga tjänsteresor utanför
länet och resor inom länet följer tidigare rekommendationer. Bevakning
av nationella och regionala rekommendationer samt följsamhet utifrån
kommunernas reseriktlinjer sker löpande.
Verksamhet
Behovet av samordning och fler uppdrag gör att Kommunförbundet
fortsätter att öka antal medarbetare. Basfinansieringen ökar dock inte
(6,75 åa). Förbundsdirektören vill göra styrelsen medveten om att
uppdragen är i de flesta fall längre än 12 månader vilket innebär att
tidsbegränsade anställningar ofta konverteras till tillsvidareanställningar.
Detta gör att det alltid finns en risk för att omställningskostnader uppstår
om uppdragen minskar.
Verksamheten rullar enligt plan. Dock är har trycket på verksamheten
och medarbetarna varit högt under hela pandemitiden vilket gör att
många är slitna och i stort behov av att få en mer balanserad
arbetsbelastning.
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Styrelsemöte nr 8
Datum 2021-12-10

§ 46 Strategiska frågor för styrelsen -med GFO som exempel,
finns det fler områden vi vill samverkan inom?
Ärende
Diskussion kring vilka strategiska frågor som är viktiga för styrelsen att
arbeta med.
Beslut
Styrelsen beslutar att
• AU får uppdraget att föreslå ett datum för en workshop där styrelsen
diskuterar syftet med ett Kommunförbund och viktiga strategiska
samverkansområden för Kommunförbundet.
Bakgrund
Önskemål har framkommit om att få upp mer strategiskt perspektiv på
styrelsens dagordning. En diskussion fördes därför kring vilka frågor som
är strategiska och viktiga för kommunerna.
Ett förslag togs upp om att planera in en lunch-lunch aktivitet där
styrelsen dels diskuterar Kommunförbundets uppdrag, dels vilka
områden som är mest aktuella att samverkan kring.

EL

ASj

Mötesdatum Styrelsen 10 december 2021 Justerandes signaturer:........................Sida 3

Styrelsemöte nr 8
Datum 2021-12-10

§ 47 Budget 2022
Ärende
Budget 2022.
Beslut
Styrelsen föreslås besluta att:
• Föreslå förbundsmötet att besluta föreslagen budget 2022.
Bakgrund
Ett förslag till budget 2022 är framtaget, se bilaga 1 -styrelsen och 2 totalen.
Intäkterna ökar något främst med anledning av två nya projekt. Därmed
ökar också personalkostnaderna för anställning av projektledare och
projektadministratör. Även anställning för uppdraget länssamordning och
suicidprevention bidrar till ökade personalkostnader.
Vad det gäller statsbidragen för 2022 har inga beslut kommit ännu. Dock
beräknas dessa vara i samma storleksordning som för 2021. Beslut väntas
under januari 2022.

Bilaga
• Budget 2022 -styrelse
• Budget 2022 -total
• Information om statsbidrag
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Styrelsemöte nr 8
Datum 2021-12-10

§ 48 God och nära vård
Ärende
Status God och nära vård.
Beslut
Styrelsen beslutar att:
• Lägga informationen till handlingarna.
Bakgrund
Det pågår en nationell omställning av hela hälso- och sjukvårdssystemet,
där primärvården som vårdnivå ska utgöra navet. I Västernorrland är
omställningen påbörjad, del i den egna kommunen, dels
kommungemensamt i länssamverkan tillsammans med regionen.
Stödet och samordningen finns etablerat genom Kommunförbundet och
utvecklas i samarbete med socialchefer och näravårdsamordnare i
kommunerna utifrån behov. Detta bland annat genom nationell
bevakning av omställningens olika perspektiv.
Andra exempel är etablering av nätverk för kommunala samordnare för
nära vård i länet och gemensamma alternativa lokala aktiviteter i form av
utbildning, workshops med mera. Omställningen finansieras av statliga
stimulansmedel, där det för 2022 pågår förhandlingar mellan SKR och
staten.
Ida Pettersson som är samordnare på Kommunförbundet berättar hur
statusläget inom Nära vård är och vilka aktiviteter som genomförs och
planeras.
Bilaga
• Presentationsbilder nära vård.
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Styrelsemöte nr 8
Datum 2021-12-10

§ 49 Näringslivsfrämjande organisationer
Ärende
Information och diskussion kring näringslivsfrämjande organisationer.
Beslut
Styrelsen beslutar att:
• Förbundsdirektören kontaktar kommundirektörerna för att be dem ge
näringslivscheferna uppdrag att analysera nuläget vad gäller
näringslivsfrämjande aktörer. I uppdraget ingår att analysera behovet,
aktörernas uppdrag och möjlig finansieringsmodell framåt och
långsiktigt.
Bakgrund
Den 6 december genomfördes en informationsträff med Bizmaker, High
Cost Invest och Region Västernorrland kring de näringslivsfrämjande
organisationernas uppdrag och finansiering.
Ett flertal olika kartläggningar av företagsfrämjande aktörer är gjorda,
bland annat den, av Regionen, nyligen beställda WSP rapporten. En
analys av nuläget och behoven framåt saknas dock. För att undvika att
flera olika parter arbetar med frågan bör den läggas inom verksamhet
som arbetar med företagsfrämjande.
Bilaga
• Presentationsbilder Bizmaker
• Aktörskarta Bizmaker
• Presentationsbilder HighCost Invest
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Styrelsemöte nr 8
Datum 2021-12-10

§ 50 Pensionskompensation
Ärende
Pensionskompensation.
Beslut
Styrelsen beslutar att:
• Samtliga kommuner är överens om uppgörelsen med Region
Västernorrland.
• Kommunförbundet rekvirerar in 68 miljoner från Regionen och
betalar ut till kommunerna enligt nedanstående tabell, kolumn: summa
att erhålla.
Bakgrund
En uppgörelse är nu gjord med Region Västernorrland kring
pensionskompensation för tidigare verksamhetsövergångar.
Uppgörelsen utgår från att Kommunerna kompenseras av Regionen med
totalt 68 miljoner, så som utredningen visat innan fördjupad beräkning
gjordes under hösten. Se bilaga utredning.
Tabellen nedan visar på bedömd kostnad som härrör Region
Västernorrland, utifrån framräknad KBR-faktor och faktiskt pensionsår
samt avräkning till totalsumman 68 miljoner.
Kommun

Summa ink.
löneskatt

Antal

Sänkning %
utifrån antal

Avräkning
till 68 milj

Summa att
erhålla

Härnösand
Kramfors
Timrå
Sollefteå

9 967 704
8 747 820
2 151 048
15 908 504

61

14,35%

10 188

9 957 516

48

11,29%

8 017

8 739 803

20

4,71%

3 340

2 147 708

98

23,06%

16 368

15 892 136

Örnsköldsvik

10 657 180

66

15,53%

11 023

10 646 157

Sundsvall

20 638 727

132

31,06%

22 046

20 616 681

Summa

68 070 984

425

100,00%

70 983

68 000 000

Bilaga
• Utredning Pensionskompensation
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Styrelsemöte nr 8
Datum 2021-12-10

§ 51 Regionalt samverkansråd
Det internat som regionen planerar den 13-14 januari kommer troligen att
genomföras digitalt med anledning av pandemin.
Inga frågor inför kommande regionalt samverkansråd.
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