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§ 1.
Val av justerare
UTBILDNINGSDELEGATIONENS BESLUT
Utbildningsdelegationen utser Peter Sedlacek (L) att tillsammans med ordföranden
justera protokollet.
______

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 2.
Fastställande av dagordning
UTBILDNINGSDELEGATIONENS BESLUT
Utbildningsdelegationen fastställer dagordning med tillägg av information om
Gymnasieantagningens arbete med GDPR.

Ärendebeskrivning
Utbildningsdelegationen har att fastställa dagordningen för sammanträdet.
Tillägg till ärendelistan med kort information om Gymnasieantagningens arbete med
GDPR föreslås.
______

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Utbildningsdelegationen

2018-02-07

§ 3.
Dialog med Robertsfors kommun
Dnr: 18RV0012

UTBILDNINGSDELEGATIONENS BESLUT
Utbildningsdelegationen tackar för dialogen.

Ärendebeskrivning
Innan dialog med Robertsfors kommun tar vid, hälsar Jan Nilsson, utvecklingsledare
Dalkarlså Arbetsmarknad välkommen till folkhögskolan. Jan Nilsson berättar om den
verksamhet som bedrivs vid folkhögskolan. Dalkarlså har även filialverksamhet i
Sollefteå, Örnsköldsvik, Lycksele, Umeå samt i Kairo. Utbildningarna vänder sig till
studerande som befinner sig på alla nivåer i sitt lärande – från analfabeter till
högskolestuderande. Det konstateras att många människor går andra vägar till
sysselsättning än via de traditionella utbildningsvägarna. Folkhögskolorna, som ofta
kan vara snabbrörliga, bör ses som en resurs och en möjlighet.
Robert Lindberg, ny ordförande i Barn- och utbildningsutskottet sedan 1 januari
2018, inleder dialogen. Robertsfors geografiska läge, precis mellan Umeå och
Skellefteå rymmer både fördelar och nackdelar. Många av utmaningar man möter i
Robertsfors, är inte unika för kommunen utan delas av övriga kommuner i länet och
landet. Det handlar dels om tillgång till bostäder, men även utmaningar som handlar
om hur man ska kunna säkra kompetensförsörjningen inför framtiden. Hur man från
Robertsfors sida försöker möta utmaningarna, beskrivs.
Carin Elofsson, Barn- och utbildningschef i Robertsfors kommun, berättar om barnoch utbildningsverksamheten i kommunen. Både mindre och större skolor finns på
fem orter i kommunen. 732 elever i grundskolan. För närvarande finns inga planer på
att förändra antalet skolor. Dock ser man över behov att utöka förskoleplatser. Det
finns planer på att bygga en ny förskola, sedan bygger man även till avdelningar i
befintliga förskolor och åtgärdar renoveringsbehov.
Ledningsorganisationen har varit föremål för omställningar, där samtliga rektorer
bytts sedan 2014. Utöver detta, så har man en relativt låg personalomsättning bland
personalen. Många pendlar exempelvis från Umeå, sedan finns även en relativt god
personaltäthet vilket man tror märks i personalens trivsel.
2015 genomförde Skolinspektionen en inspektion, där inspektionen resulterade i ett
vitesföreläggande. Åtgärdsbehov konstaterades när det gällde tillgång till
skolpsykolog, rutin för anmälan till huvudman av kränkning samt hur systematiskt
kvalitetsarbete hanterades. Ett redan påbörjat utvecklingsarbete intensifierades för att
åtgärda situationen, och det är ett utvecklingsarbete som fortsatt över tid. Framförallt
har man arbetat med att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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En-till-en-satsning har också genomförts, med en rad tillhörande utvecklingsinsatser.
Förutom säkerställande av en IT-pedagog som kan stödja i arbetet, har även
utbildning av kollegahandledare samt utbildning av all personal genomförts.
Under dialogen informeras även om en treårig samverkan som genomförs med
Skolverket, med utgångspunkt i Skolinspektionens granskning där låga resultat
konstaterades. Efter en genomförd nulägesanalys så har man kunnat konstatera vid
omrättning av betyg och nationella prov, att de låga resultaten kan tillskrivas att
Robertsfors kommun rättar väldigt hårt. Det som en del betraktar som ett uttryck för
att säkerställa höga krav på kunskap, handlar ju i grund och botten om en bristande
likvärdighet gällande bedömning och betygssättning där elever i Robertsfors bedöms
hårdare. Ett omfattande utvecklingsarbete har därför inletts för att åtgärda detta, med
kollegialt lärande som bärande del.
Insatser inom ramen för samverkan med Skolverket, har varit insatser som rör
elevhälsans organisation för att tydliggöra ansvarsfördelning och arbetssätt, till
föreläsning i kommunfullmäktige, till workshop om skolans styrkedja.
Avslutningsvis behandlar dialogen framtidsfrågor. Det är en hektisk tid med en
mängd utvecklingsinsatser som man har bakom sig, nu handlar det om ett långsiktigt
förvaltande och fortsatt utveckling av barn- och utbildningsverksamheten. Viktiga
frågor inför framtiden är bland annat relaterade till arbetsmiljö, utveckling av
samverkan av olika slag, samt utarbetande av strategi för digitalisering som kan bära
den en-till-en-satsning som genomförts.

Beslutsunderlag
Presentation 2018-02-07 Robertsfors kommun
______

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 4.
Information om fjärrundervisning i Västerbottens län
Dnr: 18RV0013
UTBILDNINGSDELEGATIONENS BESLUT
Utbildningsdelegationen tackar för informationen.

Ärendebeskrivning
Region Västerbotten och MediaCenter har varit en mycket aktiv aktör inom utvecklingen
av fjärrundervisningen i länet sedan början av 2016. I dagsläget är fjorton av femton
kommuner igång med fjärrundervisning, antingen internt eller externt. Västerbotten är idag
en nationell förebild vad gäller fjärrundervisning. Skolmyndigheterna följer Västerbottens
arbete med intresse, bland annat nämns Västerbotten i de utvärderingar som gjorts av
regeringens satsningar i försöksverksamhet inom fjärrundervisning.
För en fortsatt god utveckling inom fjärrundervisningen i länet behövs mer satsningar på
mellankommunal samverkan, fortbildning av personal i skolorna, utveckla regionala och
nationella nätverk, samt påverkansarbete gentemot beslutsfattare för att skapa en mer
tidsenlig lagstiftning i frågan. Genom fjärrundervisning kan man säkerställa att länets
elever får ett utbildningsutbud av god kvalité oavsett var man bor. Fjärrundervisning är
också ett viktigt verktyg för att möta lärarbristen.
Vid sammanträdet nämns även aktuella frågor inom området.
______

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 5.
Utbildning och kompetensförsörjning inklusive MediaCenter/Infomix.
Ekonomisk rapport per 2017-12-31
Dnr: 18RV0013

UTBILDNINGSDELEGATIONENS BESLUT
Utbildningsdelegationen tackar för informationen.

Ärendebeskrivning
Ekonomisk rapport för området Utbildning och kompetensförsörjning inklusive
MediaCenter/Infomix per 2017-12-31 redovisas vid sammanträdet.
En del av posterna kommenteras särskilt. Projekt MediaWebb nämns bland annat.
Upphandlingsprocessen som rör webbplattformen MediaWebbens framtid,
fortskrider. Målet är att den webbplattformen ska ersätta projektet MediaWebben
från och med hösten 2018.
Överskottet inom Infomix kommenteras, bakgrunden till överskottet är en
rekrytering som inte kunde avslutas förrän sommaren 2017. Viss del av överskottet
förs över till nästa år.

Beslutsunderlag
Ekonomisk rapport Utbildning och kompetensförsörjning inkl MediaCenter/infomix
per 2017-12-31
______

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 6.
Utbildningsdelegationen. Viktiga händelser som kan komma att påverka
2019 års budget
Dnr: 18RV0014

UTBILDNINGSDELEGATIONENS BESLUT
Utbildningsdelegationen beslutar att genom presidiet överlämna prioriteringar enligt
bifogat underlag till Arbetsutskottet i samband med den årliga budgetdialogen.

Ärendebeskrivning
Nedanstående är prioriterade områden som ligger i Utbildningsdelegationens intresse att
äska medel för inför 2019.
Fjärrundervisning
Region Västerbotten och MediaCenter har varit en mycket aktiv aktör inom utvecklingen
av fjärrundervisningen i länet sedan början av 2016. I dagsläget är 14 av 15 kommuner
igång med fjärrundervisning, antingen internt eller externt. Västerbotten är idag en
nationell förebild vad gäller fjärrundervisning och på det sätt man organiserat arbetet.
Skolmyndigheterna följer arbetet med intresse, vilket bland annat syns i utvärderingarna av
regeringens satsningar i försöksverksamhet inom fjärrundervisning.
För att fortsatt kunna utveckla fjärrundervisningen inom länet krävs ännu större insatser än
idag. Elevens rätt till undervisning av god kvalité oavsett var hen bor genom
fjärrundervisning behöver säkerställas. Urbaniseringen och den demografiska utvecklingen
bidrar också till att utmaningen med att tillgodose alla medborgares rätt till ett allsidigt och
tillgängligt utbud av utbildningar av hög kvalité från förskola till och med
universitetsutbildning gradvis försvåras. Kompetensförsörjningen inom skolorna i
Västerbottens län behöver säkerställas. Det skriande behovet av lärare, kompetens etc till
skolan i länet är många kommuners största utmaning just nu. Lärarbristen slår hårt i de
flesta kommuner i länet idag, fjärrundervisning blir en lösning på detta.
I detta läge finns stora behov av samordning mellan kommuner, inte minst de små
kommunerna behöver stöd och hjälp i sitt uppdrag. Mellankommunal samverkan är ett bra
sätt att fortsätta utveckla fjärrundervisningen, att möta
kompetensförsörjningsutmaningarna, att kunna samverka kring resurser, kunskap,
utbildning, ersättningsfrågor etc. Behovet av att denna samverkan förstärks och fördjupas
är stor.
Arbetet med länsövergripande samordning av resurser och teknik, utbildningsinsatser och
nätverk inom fjärrundervisningen behöver fortsätta. En enorm möjlighet till effektivt
resursutnyttjande och nyttjande av kompetens. Västerbotten ligger redan långt framme man
kan bli ledande inom detta i landet. Region Västerbotten har en viktig roll som
sammanhållande aktör, utbildare och i samarbete med länets kommuner och Umeå

Justerare

Utdragsbestyrkande
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universitet drivs utvecklingen framåt, både i länet men också med påverkan på
myndigheter i frågan om lagstiftning och förutsättningar.
Gymnasieutbildning - en viktig regional fråga
De nationella utredningarna, både Gymnasieutredningen (SOU 2016:77) samt
Skolkommissionen (SOU 2017:35) pekar på att gymnasieskolan och dess utbildningsutbud
är en regional angelägenhet där det krävs mellankommunal samverkan. Utredningarna
visar också på att frågorna om samverkan kring utbud av gymnasieutbildningar även har
koppling till vuxenutbildningen.
I Västerbotten finns ett samverkansavtal inom gymnasieutbildning och en levande
samverkan. Kommunerna vill fördjupa samarbetets strategiska ambition och kopplingen
till kompetensförsörjningsfrågorna, det betyder ett fördjupat samarbete mellan
gymnasieskolorna speciellt inom yrkesprogrammen. Andra utvecklingsområden som
diskuteras är nya system och rutiner för interkommunala ersättningar och överföring av
elevinformation mellan kommunerna. Då endast 6 av länets 15 kommuner har egna
gymnasieskolor är avtalet och samarbetet en garanti för att elever från alla kommuner får
samma rättigheter och förutsättningar för gymnasieutbildning.

______
Beslutsexpediering
Lena Nordling
Arbetsutskottet
Delges Förbundsstyrelsen

Justerare
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ProSale Signing Referensnummer: 503507

PROTOKOLL

12 (18)

Sammanträdesdatum

Utbildningsdelegationen

2018-02-07

§ 7.
Utbildningsdelegationen. Handlingsplan för Utbildning och
kompetensförsörjning år 2018
Dnr: 18RV0015

UTBILDNINGSDELEGATIONENS BESLUT
Utbildningsdelegationen fastställer handlingsplan för år 2018 samt överlämnar den
till Förbundsstyrelsen och Förbundsfullmäktige.

Ärendebeskrivning
Förslag till Handlingsplan för Utbildningsdelegationen 2018 är upprättat. Förslag till
handlingsplan utgår från prioriteringar i den regionplan för 2015-2020 som fastställts
av Förbundsfullmäktige 2014-11-27.

Beslutsunderlag
Förslag till Handlingsplan 2018
______
Beslutsexpediering
Delges Förbundsstyrelsen/Förbundsfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 8.
Utbildningsdelegationen. Handlingsplan för MediaCenter år 2018
Dnr: 18RV0016

UTBILDNINGSDELEGATIONENS BESLUT
Utbildningsdelegationen fastställer handlingsplan för MediaCenter år 2018

Ärendebeskrivning
Förslag till MediaCenters handlingsplan för år 2018 är upprättat. Förslaget är
framtaget tillsammans med länets skolchefer.

Beslutsunderlag
Förslag handlingsplan för MediaCenter år 2018
______
Beslutsexpediering
Delges Förbundsstyrelsen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 9.
Handlingsplan för Infomix år 2018
Dnr: 18RV0017

UTBILDNINGSDELEGATIONENS BESLUT
Utbildningsdelegationen fastställer handlingsplan för Infomix år 2018

Ärendebeskrivning
Förslag till Infomix handlingsplan för år 2018 är upprättat.

Beslutsunderlag
Förslag handlingsplan för Infomix år 2018
______
Beslutsexpediering
Delges Förbundsstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande

ProSale Signing Referensnummer: 503507

14 (18)

PROTOKOLL

15 (18)

Sammanträdesdatum

Utbildningsdelegationen

2018-02-07

§ 10.
Uppföljning av organisationsförändring MediaCenter
Dnr: 18RV0019

UTBILDNINGSDELEGATIONENS BESLUT
Utbildningsdelegationen tackar för informationen.

Ärendebeskrivning
I början av 2016 togs ett beslut i Förbundsstyrelsen att MediaCenters budget skulle
halveras. Förhandling genomfördes med aktuella arbetstagarorganisationer och
arbetsgivare om en ny organisation med förändrade roller för att möta nya
utmaningar i en mindre kostym. Som stöd i arbetet användes Förbundsstyrelsens
beslut från 2016-02-24 och Verksamhetsplanen för MediaCenter 2016. Tillsammans
med länets skolchefer hade en ny verksamhetsplan för MediaCenter utarbetats för att
ha en beredskap för den Nationell IT-strategin, Läroplansförändringar, samt
ytterligare styrdokument. Det var en väl genomförd process där alla inblandade var
nöjda med resultatet. Nya tider och andra behov krävde nya roller på MediaCenter.
Från och med organisationsförändringen som påbörjades 2016-02-24 har
MediaCenters arbete och uppdrag vilat på tre ben:
- Digitaliseringen av undervisningen i länets skolor enligt IT-strategin och den
förändrade läroplanen.
- Utveckling av fjärrundervisningen i Västerbotten
- Distribution av digitala lärresurser
Genomgående under denna förändringsresa har även ekonomin varit i balans.
Vid sammanträdet lämnas information om framgångsfaktorer i förändringsarbetet.
Däribland nämns korrekt hantering av omställningsprocessen, att våga se
förändringsarbetet som en möjlighet att utforma en framtida organisation. En annan
framgångsfaktor var därför att ha en klar tanke innan förändringen av hur den nya
organisationen ska se ut. Personalen har varit otroligt viktig – personalen måste vara
med i förändringsarbetet, särskilt ett förändringsarbete som smärtar. God facklig
samverkan är en annan viktig framgångsfaktor.
Förslag under sammanträdet
Peter Sedlacek (L) föreslår att presentationen biläggs protokollet.
Inga motförslag lämnas.
Beslutsunderlag
Presentation
______

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 11.
Information om samverkansavtal om gymnasieutbildning samt
beräkningsgrunder för interkommunal ersättning
Dnr: 18RV0013

UTBILDNINGSDELEGATIONENS BESLUT
Utbildningsdelegationen tackar för informationen.

Ärendebeskrivning
Information lämnas vid sammanträdet om samverkansavtal om gymnasieutbildning
samt beräkningsgrunder för interkommunal ersättning.
Utgångspunkten för samverkansavtalet är att genom samverkan kunna erbjuda länets
ungdomar ett allsidigt utbud av gymnasieutbildning trots minskade elevunderlag.
Elevens fria val och möjligheter att få sitt förstahandsval tillgodosett är vägledande
för samverkansavtalet.
Samverkansmodellen och hur den är uppbyggd i länet beskrivs. En viktig del i
samverkansmodellen är gymnasiekonferensen, som hålls en gång per år. Avtalet
säger vidare att samråd ska genomföras inför beslut om nytt program, ny inriktning,
eller inför beslut om att lägga ner ett program eller inriktning, bland annat. Det
konstateras att informationen och samrådet om gymnasieutbudet i länet är otroligt
viktigt för en god samverkan.

Beslutsunderlag
Kommunalt samverkansavtal om gymnasieutbildning upprättat 2011.
______

Justerare
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§ 12.
Extraärende: Information om Gymnasieantagningen i Västerbottens län
och GDPR
Dnr: 18RV0013

UTBILDNINGSDELEGATIONENS BESLUT
Utbildningsdelegationen tackar för informationen.

Ärendebeskrivning
Vid sammanträdet lämnas kort information om Gymnasieantagningen i Västerbottens läns
hantering av förberedelser inför den förändrade personaluppgiftslagstiftningen GDPR.
Varje huvudman är personuppgiftsansvarig. Det kommer att behöva tecknas
personuppgiftsbiträdesavtal om hantering av personuppgifter. Mot bakgrund av ett
gemensamt system kommer ytterligare frågeställningar om personuppgiftshantering och
systemägare att aktualiseras.

______

Justerare
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§ 13.
Utbildningsdelegationen. Meddelanden och delgivningar
Dnr: 18RV0018

UTBILDNINGSDELEGATIONENS BESLUT
Utbildningsdelegationen tackar för informationen.

Ärendebeskrivning
Utbildningsdelegationen informeras om meddelanden samt delgivningar.
Delgivningarna/meddelanden finns att ta del av digitalt i anslutning till kallelse.

Rubrik:
Dnr:

Beslut om deltagande LO Västerbotten på Grand Hôtel 2018
17RV0042-6

Rubrik:
Dnr:

Yttrande till Primärkommunala delegationen. Utbildningsdelegationens
förslag på plats i regionkommun
16RV0263-26

Rubrik:
Dnr:

Uppdrag att stödja regionalt kompetensförsörjningsarbete 2018-2020
17RV0460-1

______

Justerare

Utdragsbestyrkande
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