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ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla.
Organ

Direktionen för Akademi Norr

Sammanträdesdatum

2021-06-17

Datum då anslaget sätts upp

2021-07-02

Datum då anslaget tas ned

2021-07-24

Förvaringsplats för protokollet

Utvecklingsenheten, Storumans kommunkontor

Underskrift

_________________________________________________
Gudrun Susann Viklund

AN § 10
Mötets öppnande
Susanne Hansson ordförande för direktionen öppnar dagens möte.
----AN § 11
Dagordning
Dagordning för mötet godkändes av direktionen.
----AN § 12
Föregående protokoll
Protokoll från direktionsmötet 2021-02-18 godkändes.
-----
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AN/2020:4

Projektet Välfärdsteknologi i omsorgen
Projektledare Katarina Lindgren Cortés informerar om verksamhetsläget i projektet
Välfärdsteknologi i omsorgen.
Nuläge – Lärplattformen med utbildningar till omsorgspersonalen är igång och två
utbildningar är tillgängliga, Digitalisering inom vård och omsorg samt Grunderna i
Windows och Microsoft 365. Omsorgspersonal i 7 av 12 kommuner har kommit
igång med utbildningarna.
Medfinansiering – Deltagande kommuner ska medfinansiera med 23-36 timmar/månad, räknat från maj 2021 till december 2022.
Fler utbildningar – Följande utbildningar planeras att lanseras under hösten
 Social dokumentation
 IT- och informationssäkerhetsutbildning inklusive lösenordshantering och säker
användning av SITHS-kort
 Omställning mot God och nära vård
-----
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AN § 14
Aktuellt i Akademi Norr
Information från verksamhetschef Martin Bergvall.
Utbildning för framtiden – utbildningsmässan som Akademi Norr genomförde tillsammans med Lapplands kommunalförbund 15-19 mars.
Mediastrategin ger resultat – om hur utvecklingen av besökare på webben och
Facebook ser ut.
YH-utbildningar
 Kompetenskartläggning
 Specialistundersköterska
 Energiingenjör
 Förändringsledning och digitalisering för chefer inom vård och omsorg
 Ny tjänst från 1 juli som samordnare för YH-kartläggningen i många kommuner.
Universiteten
 Positiv respons efter utbildningsmässan Utbildning för framtiden
 Fördjupad samverkan med medicinska fakulteten på Umeå universitet
 Luleå tekniska universitet, Umeå universitet Mittuniversitetet, Högskolan i
Gävle och Högskolan Väst med på webbinariet 14 juni
 Socionomprogrammet, Umeå universitet, vill fortsätta samverka
Koordinerad kraftsamling högre utbildning – projektet med 26 deltagande kommuner som jobbar med en ansökan om ramprogram genom påverkansarbete på kommunal, regional och nationell nivå.
Studenter möter arbetslivet – 3-årigt projekt där Akademi Norr verksamhetschef
medfinansierar i tid. Projektets mål är att få fler studenter att stanna i regionen.
Antal sökande och högutbildade – redovisning av sökande och högutbildade i
Akademi Norr kommunerna.
-----
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AN/2021:3

Stipendier och examensarbete
Varje år sedan 2009 har kommunalförbundet tillskrivit kommunerna att ta beslut om
stipendier till studenter som gör ett examensarbete för kommunens räkning. Stipendiet har varit på 10 000 kronor samt en reseersättning på 3 000 kronor. Kommunerna
har beviljat mellan ett till tre stipendier per år. Lärcentrum i medlemskommun har
haft huvudansvaret för att marknadsföra att stipendierna finns. Det har varit lite
blandat utfall på hur många stipendier som faktiskt delats ut.
Förslag är att göra ett nytt krafttag där vi gemensamt via Akademi Norr marknadsför
att dessa stipendier finns. Det är också viktigt att samla upp och visa på de examensarbeten som blivit till genom denna satsning via pressmeddelande och marknadsföring.
Direktionen beslutar
att uppmana varje kommun att avsätta ett minimumbelopp om minst 10 000 kronor
för ett eller fler stipendium/examensarbete per år samt en reseersättning på 3000 kr.
att Akademi Norr ansvarar för att marknadsföra att denna möjlighet finns samt ansvarar för att marknadsföra studenter som beviljats stipendium via pressmeddelande.
-----
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AN/2021:4

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)
En del i att bli en attraktiv arbetsgivare för medlemskommunerna i kommunalförbundet är att ta väl hand om studenter som kommer till kommunen för att göra verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Verksamhetsförlagd utbildning är en av de bästa
möjligheter en arbetsgivare har till att rekrytera personal. I vårt arbete med universitetsprogram har det kommit till vår kännedom att tröskeln för studenter som ska
göra sin VFU i någon av Akademi Norrs kommuner möts av dålig information
och/eller dyra boendelösningar.
Ett tydligt mål för Akademi Norr är att vår region ska ha stärkt sina förutsättningar
att vara attraktiv för studenter. Ersättningen från universitet för boende till studenter
som får VFU i någon av våra kommuner är på cirka 2500kr per månad. Lycksele är
en kommun som löst denna situation med att erbjuda boendelösning för studenter
där de subventionerar mellanskillnaden.
Direktionen beslutar
att erbjuda studenter som gör VFU i medlemskommun ett förslag på en kostnadseffektiv boendelösning som inte överstiger ersättningen från universitet eller högskola.
att varje medlemskommun har en tydlig kontakt som studenter kan kontakta för sin
VFU.
att Akademi Norr skickar ut förslag på hur ett sådant beslut ser ut till respektive
kommunstyrelse.
att Akademi Norr får i uppdrag under piloten att utvärdera studenternas upplevda
VFU.
-----
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AN/2021:1

Revisorernas granskning av årsredovisning 2020
Revisionen har bland annat till uppgift att pröva om förbundets räkenskaper är rättvisande och att bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med förbundets
mål för god ekonomisk hushållning.
Revisionen har översiktligt granskat förbundets årsredovisning 2020. Genomförd
granskning visar följande:
att årsredovisningen är delvis upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed.
att redovisat resultat för 2020 är i stort förenligt med förbundets mål för god ekonomisk hushållning.
För att utveckla förbundets årsredovisning lämnas följande rekommendation:
att direktionen, inför upprättande av årsredovisningen 2021, anpassar förvaltningsberättelsen utifrån de krav som ställs i lagstiftning och god redovisningssed inom
kommunal verksamhet (RKRs rekommendation nr. 15)
Direktionen beslutar
att anpassa förvaltningsberättelsen för kommande år utifrån RKR (rådet för kommunal redovisning) rekommendation nr. 15.
-----
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AN/2021:1

Grundläggande granskning av förbundsdirektionens förvaltning 2020
Av kommunallagen och god redovisningssed följer att revisorerna årligen ska
granska alla verkställande organ.
Förbundsdirektionen, i sin roll som förbundsstyrelse, ska förvalta och genomföra
verksamheten i enlighet med tilldelade uppdrag, lagar och föreskrifter. För att fullgöra uppdraget måste direktionen bygga upp system och verktyg för ledning, styrning, uppföljning, kontroll och rapportering samt säkerställa att dessa verktyg tillämpas på avsett sätt. En bristfällig styrning och kontroll kan riskera att verksamheten
inte bedrivs och utvecklas på avsett sätt.
Revisionsobjekt i denna granskning är förbundsdirektionen i sin roll som förbundsstyrelse.
Syftet med den översiktliga granskningen är att ge förbundets revisorer ett underlag
till uttalande i revisionsberättelse.
Följande övergripande revisionsfråga ska besvaras:
Har förbundsdirektionens förvaltning skett på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt med tillräcklig intern kontroll?
Granskningen omfattar följande områden:
1. Styrning, kontroll och åtgärder
2. Måluppfyllelse för verksamheten
3. Måluppfyllelse för ekonomin
(1) utgör underlag för att pröva om den interna kontrollen är tillräcklig. Övriga
områden bildar underlag för att bedöma om förvaltningen sker på ett ändamålsenligt (2) och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt (3).
Revisionskriterier i granskningen utgörs främst av kommunallagen 6:6, 9:5 och följsamhet till lämnade uppdrag i form av mål och budget 2020.
Sammanfattning av granskningen visar på:
att direktionen kan i rimlig grad verifiera att dess förvaltning utförts på ett ändamålsenligt sätt under 2020.
att direktionen kan delvis verifiera att förvaltningen skett på ett från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt under 2020.
att den interna kontrollen hänförlig till direktionens förvaltning har i stort varit tillräcklig under 2020.
För att utveckla direktionens förvaltning lämnas följande rekommendationer:
att fastställa en rapporteringsinstruktion i form av ett årshjul.
att verka för att förbundet full ut uppnår beslutade mål för ekonomin 2021.
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Direktionen beslutar
att för kommande år implementera revisionens rekommendationer.
-----
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AN/2020:1

Budgetprognos 2021
Prognos för kommunalförbundets budget fram till 31 december 2021 visar på ett underskott med 485 600 kronor.
Den budget som antagits för kommunalförbundet 2021 var en minusbudget på 379 800 kronor, med hänvisning till att förbundet har ett eget kapital att täcka upp
med.
Akademi Norr driver från och med augusti 2020 projektet Välfärdsteknologi i omsorgen. Akademi Norr står för en egen medfinansiering i projektet på 320 000 kronor över 2,5 år. Denna medfinansiering fanns inte med när budget för 2021 togs. På
direktionens möte i september 2020 togs beslut om att denna medfinansiering tas ur
det egna kapitalet. Det betyder att budget för 2021 utökats till totalt -504 800 kronor.
Vilket betyder att med de beslut som tagits verkar det som vi kommer att hålla oss
inom den beslutade ramen.
Direktionen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
-----
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AN/2021:5

Budget och verksamhetsplan 2022
Förslagen budget för 2022 ligger på 1 999 400 kronor. Det är 840 000 kronor mer än
vad medlemskommunernas medlemsavgift för 2022 blir enligt antagen modell för
AKI (Arbetsmarknadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor). För att
vi inte ska tappa farten på det kompetensarbete som byggts upp under 2021 behöver
vi ligga på denna nivå. Det betyder att medlemsavgiften blir mellan 75-80% högre
jämfört med 2021. Detta förslag gäller bara för 2022 tanken är att om förbundet ska
fortsätta sin verksamhet efter 2022 så ska vi ha goda möjligheter att kamma hem ett
ramprogram som kommer att ge förbundet nya resurser.

Direktionen beslutar
att hänskjuta beslutet om budget och verksamhetsplan 2022 till direktionsmötet i september.
att utvecklingsenheten skickar ut ärendet om den högre medlemsavgiften till
medlemskommunerna för beredning.
-----

_________________________________________________________________________________________________________________

Justering (sign)

Expediering

PARTNERSKAP INLANDAKADEMI NORR

PROTOKOLL

Direktionen

2021-06-17

12 (13)

AN § 21
Workshop koordinerad kraftsamling
Verksamhetschef föreslår en workshop under ett lunch till lunch möte någon gång
under mitten eller slutet av oktober. Plats för mötet blir på Hotell Hallstaberget i
Sollefteå där vi redan har en inbokad konferens som vi fått flytta fram fler gånger
under pandemin.
Workshopen är en del av det ramprogramsarbete som Akademi Norr driver tillsammans med Lapplands kommunalförbund, Campus Skellefteå, kommuner från Gävleborg och beslutsfattare från dessa samarbetspartners kommer att bjudas in.
Direktionen beslutar
att verksamhetschef tillsammans med verksamhetschef för Lapplands kommunalförbund får till uppgift att ta fram ett passande datum och en plats som geografiskt är
centrerad för alla deltagande kommuner.
-----
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AN § 22
Nästa direktionsmöte
Nästa direktionsmöte blir digitalt den 23 september som planerat.
-----
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