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Styrelsemöte nr 2
Datum 2022-03-25

§ 11 Muntlig info från ledningen
Beslut
Styrelsen beslutar att
• Lägga informationen till handlingarna.
Personal- och verksamhetsläget
Charlotte informerar om att verksamheten rullar på som den ska, inga
rekryteringar pågår i dagsläget men en annons för rekrytering av projektledare
kommer ut inom kort.
Socialtjänsten som i nuläget har sex samordningsområden hos
Kommunförbundet kommer att utöka med ett sjunde samordningsområde,
försörjningsstöd. Vi har haft behov av många rekryteringar under förra året och
det har många gånger varit svårt att hitta rätt kompetens. En planering för att
arbeta med arbetsgivarvarumärket har funnits för 2021, något som inte hunnits
med och som därför skjutits upp och ska prioriteras för 2022.
Lönerevisionen pågår och är nästan klar. I år lägger vi lite mer på
lönerevisionen, totalt 2,4 procent (2021 2,0%). Personalen har jobbat hårt och
tagit extra stort ansvar under pandemin samtidigt som beslutade
utvecklingsuppdrag har rullat på enligt plan.
Under hösten 2021 erbjöds personalen hälsoundersökningar via
företagshälsovården. En rapport om resultatet kommer att redovisas vid
kommande styrelsemöte. Personalens mående har varit ett fokus för
personalansvariga chefer under pandemin och uppföljningen kring arbetsmiljön
har därför varit intensiv.

Ås
Ås
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Styrelsemöte nr 2
Datum 2022-03-25

§ 12 Verksamhetsberättelse och årsbokslut 2021
Ärende
Verksamhetsberättelse och årsbokslut 2021
Beslut
Styrelsen beslutar att
• Föreslå förbundsmötet om att godkänna årsbokslut och
verksamhetsberättelse för 2021.
Bakgrund
Verksamhetsberättelsen för 2021 är framtagen och beskriver övergripande de
insatser som Kommunförbundet arbetat med under året.
Verksamhetsberättelsen utgår från den nya strukturen med kärnutmaningen,
fokusutmaningen och den interna utmaningen med tillhörande löften. Nytt i
verksamhetsberättelsen är också urklipp av kommentarer från nätverken.
Ett ekonomiskt årsbokslut för räkenskapsåret 2021 är också gjord, se bilaga.
Kommunförbundet kommer, av årets förbundsavgifter, återbetala 3,4 mkr till
kommunerna enligt styrelsens inriktningsbeslut 2021-10-29. Återbetalningen
sker under första halvåret 2022.
Överskottet beror främst på att personalkostnaderna har varit lägre än
budgeterat, 1,7 milj. De lägre personalkostnaderna beror främst på att
samordnaren för digitalisering varit vakant, att stabspersonal kunnat växlas upp
med projektmedel och att löneökningarna var lägre än beräknat för
lönerevisionen. Därutöver har fonderna har gått bra, vi har haft lägre
kostnadsuppräkning städning, lägre kostnader för resor, varumärkesarbete,
förbundsmöte och ingen medfinansiering av Leader.
Niklas Säwén lyfter att det skulle vara bra att få en tydligare redovisning i
verksamhetsberättelsen av vad som genomförts utifrån statliga satsningar och
de statsbidrag som Kommunförbundet rekvirerat.
Bilaga:
•
•

Årsbokslut 2021
Verksamhetsberättelse 2021
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Datum 2022-03-25

§ 13 Revisions PM
Ärende
Revisions PM
Beslut
Styrelsen beslutar att:
• ge förbundsdirektören uppdraget att se över finansieringspolicyn och föreslå
styrelsen eventuellt behov av uppdatering.
Bakgrund
Revidacta har inkommit med ett revisions PM kring placeringspolicyn, se
bilaga.
Revidacta rekommenderar en översyn av policyn, som inte uppdaterats sedan
2015-04-29. De föreslår att policyn uppdateras med hur stor andel av
förbundets totala medel som får placeras i fonder. De påpekar också att man
bör se över antalet köp och sälj för att inte riskera att verksamheten ses som
värdepappershandel i stället för kapitalförvaltning. Därutöver bör risken kring
världsläget och börsens osäkerhet beaktas i policyn.
Med anledning av att placeringspolicyn inte uppdaterats sedan 2015 kan en
översyn av policyn behöva göras och en ny bedömning kring vilken
placeringspolicy som bör gälla för Kommunförbundet tas av styrelsen.
Styrelsen för en diskussion kring vilken kontroll det finns av placeringar i
Ryssfonder och att det är bra att styrelsen för en diskussion kring vilket
risktagande Kommunförbundet ska ta. En översyn av placeringspolicyn bör
göras.

Bilaga:
• Revisions PM
• Placeringspolicy
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§ 14 Valberedningen
Ärende
Val av ny valberedning
Beslut
Styrelsen beslutar att:
• Lägga val om ny valberedning till föredragningslistan för årsmötet.
• Arbeta enligt föreslagen ordning.
• Förbundsdirektören meddelar valberedningen att en individuell
uppsägning av uppdraget krävs.
Bakgrund
Samtliga ledamöter i valberedningen har avsagt sig uppdraget via mejl den 202202-25, se bilaga. En ny valberedning behöver därmed väljas vid årsmötet den 28
april och läggas till som punkt på föredragningslistan till mötet. Ombuden behöver
förberedas att val om ny valberedning ska göras vid förbundsmötet.
Förslag till ordning:
Nuvarande ledamöter i valberedningen representeras från Örnsköldsvik, Sundsvall
och Timrå (sammankallande) varför nästkommande valberedning förslagsvis kan
utgöras av representanter från Sollefteå, Ånge och Kramfors samt att Ånge är
sammankallande. Styrelseledamöter från dessa kommuner får uppgiften att
förbereda sina ombud om att de ska föreslå kandidater till ny valberedning vid
förbundsmötet.
Till nästa valberedning bör representant från Härnösand vara på tur.
Bilaga:
• Mejl från Ewa Lindstrand, sammankallande valberedningen
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§ 15 Påminnelse om Välfärdskonferens

Ärende
Påminnelse om Välfärdskonferensen 2022
Beslut
•

Styrelsen beslutar att:
Lägga informationen till handlingarna

Bakgrund
Årets förbundsmöte genomförs den 28 april. Vi vill påminna om att på
förmiddagen webbsänds en välfärdskonferens med möjlighet till såväl fysiskt som
digitalt deltagande. Välfärdskonferensen har fyllts med föreläsare som bland annat
lyfter klokheter och erfarenheter som bidrar till en hållbar utveckling av välfärden,
se bilaga. Observera att separat anmälan krävs.
På eftermiddagen genomförs årsmötet fysiskt på Härnösands Bibliotek mellan kl.
13-14.30. Ombud med ersättare samt styrelse är kallade via möteskallelse och
föredragningslista med underlag skickas ut 14 dagar före mötet.
Bilaga:
• Inbjudan Välfärdskonferens 28/4.
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§ 16 Digitaliseringsrådet
Ärende
Muntlig information om kommunernas samarbete inom digitalisering.
Beslut
Styrelsen beslutar att:
• Lägga informationen till handlingarna.
Bakgrund
Malin Heimer, digitaliseringssamordnare hos Kommunförbundet berättar om
digitaliseringsrådets arbete och verksamhetsplan för 2022.
Kommunerna i Västernorrland har en lång tradition av att samarbeta kring
digital utveckling och har tillsammans skapat och utvecklat Open ePlattform
där man utvecklar de kommunala e-tjänsterna i med öppen källkod. Idag är
närmare 200 kommuner kopplade till plattformen och tillsammans har vi
utvecklat över 700 kommunala e-tjänster. Hösten 2019 beslutade
kommundirektörerna i länets kommuner samt Nordanstig att fortsätta
samarbetet, men lämna projektformen. En avtalssamverkan utformades och för
styrningen av denna samverkan bildades ett Digitaliseringsråd med
representanter från samma åtta kommuner.
Styrelsen för en diskussion kring bland annat hur bra vi är i länet att samverka
inom digitalisering, hur väl vi är representerad i nationell samverkan och vad
den politiska nivån kan göra för att stödja samarbetet.
Bilaga:
• Digitaliseringsrådets verksamhetsplan 2022
• Presentationsbilder
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§ 17 Forskningsprogram Mittuniversitetet

Ärende
Muntlig information om forskningsprojekt vid Mittuniversitetet.
Beslut
Styrelsen beslutar att:
•

Lägga informationen till handlingarna

Bakgrund
Åsa Claeson Nordin, samordnare för kultur, fritid och arbetsmarknad på
Kommunförbundet berättar om ett nytt sex år långt forskningsprogram som
startar på Mittuniversitetet.
Forskningsprojektet har en budget på 17 miljoner kronor och det går ut på att
studera hur lokala arbetsmarknadsprogram kan bidra till ökad inkludering på
arbetsmarknaden. Något som sker i samverkan med Kommunförbundets
nätverk för de kommunala arbetsmarknadsenheterna i Västernorrland.
Projektet startade med en förstudie som är finansierad av samverkansavtalet
mellan Härnösands kommun och Mittuniversitetet. Lokalt ingår Härnösand,
Kramfors, Timrå och Örnsköldsvik i studien och de jämförs med andra
kommuner i Sverige i liknande storlek och med liknande utmaningar.
Åsa berättar att det i nuläget är en relativt låg arbetslöshet i länet, men att det
inte gäller mer utsatta grupper, som utlandsfödda och personer med olika slags
funktionsvariation. Dessa personer påverkas också av Arbetsförmedlingens
reformering. Kunskapen om vilka effekter kommunala insatser får är låg och
behovet av en bättre kunskapsbas finns då inte heller någon
specialistmyndighet finns inom detta område.
Stora förhoppningar finns att projektet kommer att bidra med faktaunderlag för
utveckling av arbetsmarknadsenheternas organisering och utbud men också hur
kommunerna påverkas av hur det statliga ansvaret för arbetsmarknadspolitiken
utvecklas.
Bilaga:
Presentationsbilder
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§ 18 Workshop; Uppföljning av Kommunförbundets
mål och styrning
Ärende
Workshop för styrelsen med syfte att utvärdera övergripande mål och
verksamhetsuppföljning.
Beslut
Styrelsen beslutar att:
• Genomföra en workshop och att datumet flyttas från 10 juni till den 15
juni, samt att den ska genomföras fysiskt kl 9-12 i Kommunförbundets
lokaler.

Bakgrund
Förbundsdirektören fick vid styrelsemöte 2020-05-07 uppdraget att föreslå en
process för framtagande av nya övergripande mål inför verksamhetsplaneringen
2021. 2020-09-04 genomfördes workshop med styrelsen som resulterades i
förslag om fyra nya övergripande mål för Kommunförbundet. Vid styrelsemöte
2020-10-16 beslutades nya övergripande mål.
Verksamhetsplan och uppföljning av verksamhetens resultat och
måluppfyllelse har därefter justerats och utvecklats med utgångspunkt från de
nya övergripande målen. Verksamhetsplanering och verksamhetsberättelse
2021 har helt anpassats till de nya övergripande målen.
En översyn och uppföljning av hur mål och styrning av Kommunförbundet har
fungerat samt behov av eventuella justeringar och förbättringar är nu aktuell.
En diskussion förs kring lämpligheten av att se över Kommunförbundets
målbild när mandatperioden närmar sig sitt slut. Workshopen bör därför inrikta
sig på att ge styrelsen för nästkommande mandatperiod ett bra underlag för
fortsatt arbete.
Förbundsdirektören förbereder en workshop med styrelsen där syftet är att
styrelsen ges möjlighet att följa upp, utvärdera och fånga förbättringsbehov av
mål och styrning av Kommunförbundets verksamhet.
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§ 19 Regionalt samverkansråd
Ärende
Inga ärenden anmälda för diskussion till Regionalt samverkansråd.
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§ 20 Gymnasiesamverkan
Ärende
Muntlig information kring Kommunförbundets samordningsarbete inom
gymnasiesamverkan.
Beslut
Styrelsen beslutar att:
• Lägga informationen till handlingarna.
Bakgrund
Jeanette Asplund, utbildningssamordnare hos Kommunförbundet, berättar om
hur samverkansarbetet inom gymnasiesamverkan är upplagt. Vilka processer
som finns kopplat till framtagande av gymnasieutbud, vad som är avtalat och
vilka områden som hanteras i samverkan.
En diskussion förs i styrelsen kring ambitionen av vad samverkansarbetet ska
uppnå och hur man fångar kompetensförsörjningsbehoven inom olika
branscher. Jeanette berättar att det ofta diskuteras i nätverksträffarna men att
det är viktigt att fortsätta dessa diskussioner och att samtal också har förts kring
om man kan växeldra mellan kommunerna utifrån att kommunerna är bra på
olika områden.
Bilaga:
• Presentationsbilder
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§ 21 Övriga frågor
Ärende
• Filmfonden
Beslut
Styrelsen beslutar att:
• Johan Andersson lyfter denna fråga till diskussion vid kommande
Regionala samverkansrådet.
Bakgrund
Några kommuner lyfter att processen med att skapa en regional filmfond inte
varit bra. Regionen har lett arbetet och kontaktat varje kommun var för sig,
utan någon gemensam diskussion. Upplevelsen är att Regionen tar beslut utan
att säkra kommunal förankring. Frågan bör kunna pausas i kommunerna för att
en gemensam diskussion på Regionala samverkansrådet först kan genomföras.

Ärende
• Tillväxtarbete
Beslut
Styrelsen beslutar att:
• Undvika att ge uppdrag till tjänstemännen via Kommunförbundets
styrelse.
Bakgrund
Niklas Säwén lyfter att tjänstemän upplever dubbla styrsignaler när
Kommunförbundets styrelse ger uppdrag till kommunala tjänstemän. De
hänvisar till exempel i frågan om Bizmakers finansiering. Utgångspunkten i det
uppdraget var att få den kommunala bilden innan frågan lyftes för diskussion
på Regionala samverkansrådet.
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