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1.

Mötet öppnas

2.

Presentation av deltagare

3.

Dagordningen godkänns med övriga frågor
- Namnbyte till Region 10
- Ensamkommande flyktingbarn
- Avsiktsförklaring och Röstningsförfarande

4.

Val av justerare
Som justerare valdes Mikael Abrahamsson, Malå

5.

Föregående protokoll – styrelsens och kommunchefernas från 7/12-17 och 17/1-18
Genomgång av protokollen med vissa förtydliganden. Protokollen lades till handlingarna.

6.

Grand
a. Grand 2018
Under invigningen på Västerbotten på Grand deltog Region 8 med en egen monter och hade
kaffeservering i denna. Egen kaffeblandning och rostning hade tagits fram för eventet. Antalet
besök i montern var bra men bäst innan invigningen startat.
Ett seminarium om fjärrundervisning anordnades och var välbesökt. Samtliga
skolmyndigheter var representerade samt 3 universitet samt flera andra intressenter i frågan.
Med anledning av detta släppte SKL en debattartikel i samband med seminariet i Svenska
Dagbladet. Region 8 är tack vare detta nu inbjudna till alla skolverkets konferenser i temat.
b. Grand 2019
Skolan vill anordna en heldag 2019. Denna gång med tre tänkta teman: fjärrundervisning,
lärarförsörjning och tillgång till högre utbildning i regionen.
Har Region 8 några fler teman att lyfta? Besöksnäring, bostadsförsörjning, digitalisering? Det
skulle inte vara något problem att med hyfsat liten ansträngning sätta ihop en bra dag ifall vi
tar lärdom av skolans medverkande från i år.

7.

Proposition landsbygdskommitténs betänkande
Regeringen avser vad vi förstått, lägga fram en "inriktningsproposition" baserad
på Landsbygdskommitténs slutbetänkande 20 mars. Enligt alla uppgifter är denna
proposition helt urvattnad eftersom det dels skurit sig i förhandlingen mellan partierna och det
dessutom inte går att komma överens mellan departementen som är berörda
(Näringsdepartementet är ytterst ansvariga men förslagen rör många andra departement och
politikområden).
Tobias Thomson har tagit fram ett underlag till en debattartikel som diskuterades. Dessutom
diskuterades vilka som skulle skriva under den, alla 23 kommuner i stödområde A eller bara
Region 8. Styrelsen tar även med frågan till respektive partier och driver frågan vidare.
När artikeln är skickad till pressen behövs en uppföljningsplan på hur vi går vidare. Förslag
att detta görs av Vilhelmina och Fridha.
Beslut: Justerad artikel tas fram och skickas ut till styrelse och kommunchefer. KSO och
kommunchefer svarar om de ställer sig bakom förslagen artikel eller inte som senare går ut i
nationell press. Vilhelmina och Koordinator tar fram plan för vidare agerande i frågan och
kommunicerar ut detta.
(Förslaget bifogat med minnesanteckningarna samt skickat via mail till styrelse och kc)

8.

Information om gymnasiesamverkan
2017 var det uppe till beslut i varje kommun angående gymnasiesamverkan. Ingen
koncensus i frågan.
Gymnasiekommunerna har haft träffar om hur man går vidare i frågan. Vi klarar oss inte
själva så någon typ av samverkan måste ske och på sikt blir det ännu värre. Arvidsjaur köper
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tjänst för fjärrundervisning men är inte nöjda och vi kan även köpa av varandra där det finns
behöriga lärare. Rekrytering av behöriga lärare är ett stort problem för alla.
Vi ser ett krympande gymnasieutbud och den 23 mars sätter man upp konkreta förslag om
vad man ska samarbeta kring.
Kommunerna står inför en stor utmaning och man löser det inte själva och här behöver de
små samarbeten som görs få politisk uppmuntran i våra kommuner.
Det vi jobbar för att påverka är att landsbygden inte får utarmas och då måste vi få jobba med
fjärrundervisning för kvalité är viktigt.
9.

Lärcentrum, statsbidrag för utveckling
Vem ska söka bidragen, är det Västerbottensvux, Lapplandsvux, Akademi Norr eller annan
gruppering? Vem äger uppdraget. Åsikterna gick isär. Skolchefer, kommunchefer och KSO
känns inte heller synkade i frågan.
Diskussionen om vem som ska sitta i Akademi Norr kom också upp, kommunchefer eller
skolchefer.
Beslut: Varje kommun tar med sig frågan hem och pratar ihop sig och tar med sig frågan till
Akademi Norrs möte den 22-23 februari.

10. GDPR
Information om hur Vilhelmina kommun jobbar med GDPR. Presentation bifogad med
minnesanteckningarna.
11. Gemensam arkivarie för kommunerna?
Punkten utgick.
12. Mål
Grupparbeten med redovisning inför gruppen.
Bifogat till protokollet
Beslut: Kommuncheferna gör en prioritet och en plan på två frågor som ska drivas detta år.
13. Ny grupp med HR/Personalchefer
Information om den nya gruppen till styrelsen. Gruppen sätts samman och börjar under
projektet AC lyftet för att därefter övergå till Region 8 efter projektets slut.
14. Rapport från ministerbesök
Det blev ett mycket lyckat besök tack vare väl strukturerade och genomtänkta förberedelser
med framtagande av statistik och inköp av statistik. Eftersom konferensen skedde i en
konferensbuss fick vi ut ministern och de sakkunniga till reella platser där bostadsbyggande
inte borde ha varit svårt men blev svårt tack vara snedvridna lagar och omöjlig administration.
En plan borde nu läggas för att fortsätta driva frågan så vi inte nöjer oss med ett besökt. Det
vi tar med oss är att det inte är omöjligt att få hit en minister om man använder rätt kanaler. I
detta fall var de kanalerna KOMSBO och SKL.
Beslut: Katarzyna ställer frågan om hur vi går vidare till minister och sakkunniga. En
processbeskrivning från kommuncheferna går ut.
15. Remiss kollektivtrafik
Diskussioner fördes om hur de olika kommunerna gynnas/missgynnas av de olika
alternativen. Enade var mötet om att de olika alternativen var knapphändigt beskrivna.
16. Nästa styrelsemöte 12/4
Information om att nästa styrelsemöte sker i Lycksele och inte i Dorotea och att det är en halv
dag.
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17. Övriga frågor
a. Namnbyte till Region 10
Inget beslut på punkten. Tas upp på nästa styrelsemöte där frågan är beredd med budget
och förslag på logga.
b. Ensamkommande flyktingbarn
Information från Sorsele att de kommer att ha kvar sitt HVB-hem och kan ta emot
ensamkommande flyktingbarn från andra kommuner.
PKD har gjort en skrivelse för att få klarhet i vilka regler som gäller.
Charlotta tar frågan vidare till kommuncheferna för dialog.
c. Avsiktsförklaring och Beslutsförhet i Region 8
Samtliga 10 kommuner har skrivit på.
Mötet avslutades

Ordförande
Magnus Johansson
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