Protokoll styrelsen Kommunförbundet Västernorrland
Plats:

Kommunförbundet Härnösand, rum: Nyttan

Tid:

2022-06-15 kl. 09.00-12.00

Närvarande:

Erik Lövgren (S), Ånge, ordförande
Anna-Britta Åkerlind (C), Örnsköldsvik 1 v. ordf.
Åsa Sjödén (S), Sollefteå 2 v. ordf.
Viktoria Jansson (M), Sundsvall
Andreas Sjölander (S), Härnösand
Christina Lindberg (C), Härnösand
Stefan Dalin (S), Timrå
Malin Svanholm (S), Kramfors
Anders Mjärdsjö (M), Ånge
Birgitta Häggkvist (VI) Sollefteå

Utses att justera: Stefan Dahlin
Paragrafer 24 – 27
Underskrifter
Annelie Ledin (21 jun 2022 17:32 GMT+2)

Sekreterare: Annelie Ledin
Erik Lövgren (21 jun 2022 17:38 GMT+2)

Ordförande: Erik Lövgren
Stefan Dalin (21 jun 2022 23:40 GMT+3)

Justerande: Stefan Dalin

Styrelsemöte nr 4
Datum 2022-06-15

§ 24 Tertial 1 2022
Beslut
Styrelsen beslutar att
• Lägga informationen till handlingarna.

Bakgrund
Styrelsen:
Huvudintäkterna är något större än budgeterat främst med anledning av
projekt. Intäkter beror på genomförda projektutbildningar.
Kostnaden för förbundsmötet blev något lägre, bland annat p.g.a. att vi inte
bjöd på lunch. Under posten externa rörelsekostnader har projekten ännu inte
nyttjat kostnaderna för konsulter och under övriga rörelsekostnader är det
medfinansieringen för Leader som var budgeterat men inte inkommit. Den
högre personalkostnaden beror på semesterlöneskulden, som kommer att
minska efter juli.
Totalen:
Vad det gäller huvudintäkterna har vi inte hunnit jobbat upp statsmedlen från
tidigare år.
På kostnadssidan; under arrangerade kurser är det föreläsningarna inom
psykisk ohälsa som inte startat ännu. Under övriga externa rörelsekostnader är
det outnyttjade medel för konsulter. Övriga rörelsekostnader; medfinansiering
Leader och Personalkostnader; semesterlöneskuld (samma som för styrelsen).
Bilaga:
•

T1 2022 Styrelsen

•

T1 2022 Totalen
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§ 25 North Sweden European Office; Verksamhetsdirektiv och
verksamhetsplan 2022

Ärende
North Sweden European Office
Beslut
Styrelsen beslutar att
•

Lägga informationen till handlingarna.

•

Bjuda in VD för NSEO till styrelsemöte i september för dialog och
information om NSEO:s verksamhet.

Bakgrund
Verksamhetsdirektiv:
Verksamhetsdirektiv och verksamhetsplan för 2022 har lyfts för diskussion vid
NSEO:s styrelsemöte den 7 april, beslut planeras att tas vid nästa styrelsemöte
den 16 juni. Planerat beslut i ägarrådet den 27 juni.
Styrelsen förde en diskussion om direktivet och balansen mellan konkretion
och att vara öppet nog för att fånga hur frågor förändras och nya kommer till
under året.
Verksamhetsplan:
Vad det gäller verksamhetsplanen konstaterades det i styrelsens diskussion att
det är ett ambitiöst dokument där frågan är hur verksamheten kan klara av att
genomföra allt. Det är också svårt att förankra verksamheten på ”hemmaplan”
när verksamhetsplanen är så omfattande och detaljrik.
Verksamhetsutvärdering:
Under styrelsemötet gavs en redovisning av den genomförda
verksamhetsutvärderingen. Sammanfattningsvis uppfattas North Swedens
arbete och inriktning som att den är bra och de flesta i stora drag är nöjda. Det
finns utvecklingspotentialer i samverkan med arbetet gentemot nationell nivå
och att medverka i fler nätverk såsom för näringslivsaktörer i EU, utöver att
nätverken för Europaforum och NSPA viktiga att vara aktivt i. Det finns också
anledning att titta på hur kontorets resultat kommuniceras mot särskilt
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kommunerna för att få med dessa mer i arbetet. Det finns också en känsla av att
de ursprungliga regionerna väger tyngre än de nytillkomna och att deras frågor
fångas i högre grad.
En rapport kommer att presenteras för styrelsen vid junimötet.
Fit for 55:
Fyra regioner har lagt in finansiering för en extra resurs in för arbetet med EU:s
stora klimatpaket Fit for 55. Detta för att påverka EU:s syn på skogens roll som
en del av en grön omställning. Det har nu anställts en projektledare, Carina
Christiansen, som tillsammans med Lotta Rönström, Senior Adviser på North
Sweden har identifierat ett antal utmaningar som det nu tas fram positioner
kring. Det genomförs olika aktiviteter på hemmaplan och i Bryssel för att
sprida kunskap om dessa positioner i de pågående förhandlingarna i EU, se
bilaga.
Styrelsen upplever att dokumenten är tunga och otydliga. Det finns ett stort
behov av att jobba för norra Sverige, bevaka och lobba, men det är otydligt vad
det arbete som görs får för resultat/nytta till kommunerna och vårt län.
Styrelsen skulle vilja få en tydligare bild av verksamheten och en dialog kring
prioriterade inriktningar framåt. Erik Lövgren tar detta tillbaka till ägarrådet.
VD för NSEO Mikael Jansson bör bjudas in att delta vid styrelsemötet i
september för att informera om verksamheten.

Bilaga:
•

NSEO Verksamhetsdirektiv 2022

•

NSEO Verksamhetsplan 2022

•

Fit for 55
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§ 26 Övriga frågor
Ärende
• Styrelsemöte september
• Internationellt besök från Frankrike
Beslut
Styrelsen beslutar att:
• Kalla till digitalt styrelsemötet den 23:e september kl 13:00-15:00
• Ta emot förfrågat besök från Frankrike och eventuella kostnader för
besöket tas från styrelsens budget.
Bakgrund
Kommunförbundet Västernorrland är Sverigeparter i samarbetet inom
European Regions Network for the Applications of Communications
Technology (ERNACT). Samarbetet har renderat i ett flertal internationella
projekt. Tidigare främst inom miljöarbetet och på senare tid inom
välfärdsteknik och innovation.
Västernorrland har uppmärksammats i partnerskapet som dels en pålitlig
projektdelägare, dels för kommunernas arbete inom främst välfärdsteknik. En
delegation från Nièvre i Frankrike har nu lyft en förfrågan om att få besöka
länets kommuner på plats och se hur vi arbetar inom detta. De är också
intresserad av hur man arbetar med hälsovård i glesbefolkat område. Besöket är
en chans att visa upp kommunernas goda arbete och vårt län. Det saknas dock
budget för denna typ av aktiviteter inom Kommunförbundet. Kostnader som
kan bli aktuella är för transporter, mat eller liknande.
Styrelsen ser det som mycket positivt att länet blir uppmärksammat och ser
därför att Kommunförbundet ska ta emot besöket från Frankrike. Eventuella
kostnader kan tas av budgeten för styrelsen.
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§ 27 Workshop
Ärende
• Workshop för styrelsen
Beslut
Styrelsen beslutar att:
• Fortsätta diskussionerna enligt framkomna synpunkter.

Bilaga:
• Sammanfattning av styrelsen workshop 2022-06-15
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Workshop - styrelsen Kommunförbundet Västernorrland
2022-06-15
Syfte med dagens workshop för styrelsen är främst att reflektera
och göra en tillbakablick efter förändringen av övergripande mål
och hur den utvecklade verksamhetsuppföljningen har fungerat.
Men också göra en framåtblick i vad som är viktigt att behålla och
utveckla.
Diskussionsfråga 1:
Hur ser vi på de mål som funnits för Kommunförbundets
verksamhet under de senaste åren?
Behöver något ändras inför den närmaste
mandatperioden? (Förslag till den nya styrelsen.)
Sammanfattning från gruppernas diskussioner:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Styrelsen diskuterar målen en gång om året, skulle kanske behöva göras
mer återkommande för att hållas levande.
Det var bra att se över målen ”mitt i” mandatperioden när man känner
till verksamheten bättre.
En tydligare uppföljning på styrelsemötena om målen uppnås behöver
till och de ska se ut som de gör nu.
En diskussion kring regionförbund i stället bör också föras.
Målen är bra utifrån att Kfvn är en stödorganisation där det som ska
hända är i kommunerna.
Styrelsen skulle lika väl kunna göras om till ett ägarråd en gång om året
i stället.
Ibland blir det för operativt och vi får info som jag inte behöver i mitt
uppdrag (i styrelsen). Styrelsen behöver bli bättre på att stoppa in mer
strategiska frågor och lämna ett förtroende vad gäller detaljfrågor. Då
skulle det bli mer effektivt använd tid. Vi skulle också må bättre som
kommuner om vi skulle tillåtas att prata mer om gemensamma frågor,
samverkansfrågor.
Det är också viktigt att vi följer upp målen när vi nu har satt mål.
Vad är definitionen för en gemensam röst? Är det en gemensam röst för
vår region eller för kommunerna? Här behöver det bli tydligare och
behovet är att vi har en tydlig gemensam röst för kommunerna.
Sammanfattningsvis är det en positiv förändring och vi är på väg i rätt
riktning.
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•

Vi har ett behov av att tala ihop oss innan möten med regionen, till
exempel inför Regionalt samverkansråd.

Diskussionsfråga 2:
Hur ser vi på de samverkansområden som Kommunförbundet
arbetar med idag? Bidrar denna organisering till att
Kommunförbundet kan stödja kommunerna att bedriva verksamhet
med hög och likvärdig kvalitet?
Om det finns behov av att ge Kommunförbundet uppdrag inom
annat än de nuvarande samordningsområdena, hur ska processen för
det se ut? På vilket sätt fattas beslut om det?
Sammanfattning från gruppernas diskussioner:
•

•

•
•

•

Samverkansområdet Kultur och fritid är idag ett eget område, men
Arbetsmarknad och utbildning är hopslaget i ett område. Både
Arbetsmarknad och Utbildning är enskilt stora och viktiga områden.
Dessa bör ses som egna samverkansområden. Kanske ska då Kultur och
fritid prioriteras bort, inte för att vi inte anser att det är viktigt, utan för
att prioriteringen utifrån tillgängliga resurser i så fall bör läggas på de
två områdena arbetsmarknad och utbildning.
Vi har bestämt de fem prioriterade områdena, som kanske ska vara fyra
då om det är så att Kultur och fritid ska bort, men vi styr ju inte vilka
specifika saker man samverkar kring underifrån. Det styrelsen tar beslut
om som viktiga samverkansområden och det är ju de prioriterade
samverkansområdena som får resurser. Tar vi bort ett område så
kommer det inte att finnas resurser centralt för samverkan inom det
området. Vi saknade området miljö, det skippades till förmån för
digitaliseringen och det är ju ett val som gjorts. Dock finns ett behov
kring klimatsamverkan också hos kommunerna.
Alla kommuner måste inte vara med för att en samverkan ska kunna ske
är också en viktig utgångspunkt att ha med framåt.
Om vi träffas i kommunerna i december och diskuterar vad vi vill lyfta
och en VP efter det, visst finns det saker vi måste göra, men sedan efter
det kan vi välja ut områden som vi särskilt vill satsa på och då kan
medel sättas efter vad vi vill uppnå, inte tvärtom.
Komplettera med måluppföljning vid tertial, alternativt inför VB.
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Diskussionsfråga 3:
Hur upplever vi att styrningen av Kommunförbundet fungerar?
Finns det behov av förbättringar, utveckling?
Sammanfattning från gruppernas diskussioner:
•

•

•

Allt för sällan diskuterar vi styrelsens roll, det har varit många snabba
formaliabeslut utan att vi tar oss tid att diskutera vilka sakfrågor som är
viktiga för kommunerna gemensamt, i form av en slags workshop eller
liknande. Då mer i form av tendenser som till exempel Kramfors
problem med social dumpning, som kan bli ett problem för oss alla.
Att få diskutera läget i kommunerna, frågor som berör flera kommuner
övergripande, inte detaljfrågor om ekonomi och dylikt, det som kan
beröra många kommuner och kan ge ett mervärde för kommunerna att
diskutera.
Behöver vi egentligen 7-8 möten per år, vi ifrågasätter alltså inte
Kommunförbundet utan styrelsens roll. Styrelsen ska inte vara operativ
utan övergripande. I övrigt får nätverksträffarna fylla det syftet.

Sammanfattning:
Mer strategiskt riktiga frågor på kommunnivå. Formen? Ett möte för att
diskutera frågor som är aktuella för kommunerna just nu, en runda för att få
prata. Samverkansområdena och om vi ska ändra dem. Vi kan skicka vidare för
diskussion om vi ska ta bort kultur/fritid till förmån för att dela arbetsmarknad
och utbildning till två egna områden. Mötena blir för byråkratiska och lämnar
inget utrymme för riktig diskussion. Vi skulle behöva ha en runda för att öppna
upp och diskutera och det kan sedan mynna ut i ett förslag för beslut.
Det är i en sådan diskussion viktigt att lyssna på andra kommuner och ta till
sig, inte bara komma för att prata om sin egen kommun, det är viktig.
Det ska vara frågor som den kommunen har som har bäring även i min
kommun, till exempel en sådan fråga som social dumpning, vi vill inte sitta och
lyssna på siffror och sådant som inte är intressant för vår egen kommun.
Det ska så klart skapa ett mervärde för kommunerna att ha dessa diskussioner.
Vi kan göra en gemensam struktur med frågor som berör oss alla. Något att ta
med till AU.
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