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Beslutande 
Hans Lindberg (S), ordförande 

Anders Ågren (M), 1:e vice ordförande 

Lena Karlsson Engman (S) tjänstgörande ersättare för Janet Ågren (S) 

Moa Brydsten (S) 

Mikael Berglund (S), tjänstgörande ersättare för Tomas Wennström (S) 

Carin Nilsson (S) 

Lena Riedl (M) 

Gunilla Berglund (M) 

Ellen Ström (V) 

Bore Sköld (V) 

Mattias Larsson (C) 

Anders Norqvist (L), tjänstgörande ersättare för Peder Westerberg (L) 

Nils Seye Larsen (MP) 

Lars Forsgren (SD) 

Veronica Kerr (KD) 

 

Ej tjänstgörande ersättare 

Elmer Eriksson (M) 

Marianne Löfstedt (M) 

Igor Hell (M) 

Åsa Bäckström (V) 

Robert Axebro (C) 

Maja Westling (C) 

 

Tjänstepersoner 

Margaretha Alfredsson, stadsdirektör 

Jan Ridfeldt, vd Umeå Energi 

Marie Sandström, enhetschef valkansliet 

Thomas Hansen, kommunikationsdirektör 

Mattias Mitz, presskommunikatör 

Anna Holmstedt, nämndsekreterare 
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§ 78 
Diarienr:  

Upprop, godkännande av dagordning samt 

presentation av nya chefer 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  
 
att godkänna dagordning för mötet.  

Ärendebeskrivning 

Stadsdirektör Margaretha Alfredsson presenterar två nya chefer i Umeå 

kommun: Marie Sandström, enhetschef på valkansliet och Thomas Hansen, 

kommunikationsdirektör. 

 

 

 

  



Sida 4 av 24 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 2022-05-17 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

§ 79 
Diarienr: KS-2022/00047 

Bolagsinformation: Umeå Energi 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  
 
att till protokollet notera att styrelsen tagit del av informationen  

Ärendebeskrivning 

Som en del i kommunstyrelsens uppsiktsplikt över bolagen inbjuds 

verkställande direktör eller annan representant för bolaget att berätta om 

verksamheten. I presentationen ingår nulägesbeskrivning, framtida 

utmaningar samt avstämning mot ägardirektivet. 

 

Umeå Energis information lämnas av vd Jan Ridfeldt. 

Beslutsunderlag 

Bolagsinformation 

Beredningsansvariga 

Fredrik Lundberg, vd Umeå kommunföretag 
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§ 80 
Diarienr: KS-2022/00254 

Stadsdirektören informerar 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att till protokollet notera att styrelsen tagit del av informationen. 

Ärendebeskrivning 

Stadsdirektör Margaretha Alfredsson informerar från mötet med 

länsstyrelsen 13 maj som bl a tog upp Sveriges Nato-ansökan. Vidare 

informeras om att Umeå kommun kommer att samarbeta med 

Stadsmissionen och Röda Korset kring flyktingmottagandet. Stads-

direktören meddelar också att riskanalys och planering är gjord inför 

kommunledningens sommarledighet. 
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§ 81 
Diarienr: KS-2022/00454 

Årsredovisning: Stiftelsen Biståndsfonden 2021 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  

 

att godkänna årsredovisningen 2021 för Stiftelsen Biståndsfonden.  

Ärendebeskrivning 

Stiftelsen Biståndsfonden ingår som en del i kommunens förvaltade fonder. 

Varje år sammanställs räkenskaperna till en årsredovisning som ska 

godkännas av kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2021 

Beredningsansvariga 

Seija Königsson, controller Stadsledningskontoret 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag. 

Beslutet ska skickas till 
Seija Königsson 
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§ 82 
Diarienr: KS-2022/00455 

Årsredovisning: Stiftelsen för stipendier vid Östra 

Gymnasiet 2021 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna årsredovisningen 2021 för Stiftelsen för stipendier vid Östra 

Gymnasiet 

Ärendebeskrivning 

Stipendiekommittén i Maja Beskowgymnasiet beslutar vilka avgångselever 

som får stipendium enligt stiftelsens stadgar. Varje år sammanställs 

räkenskaperna till en årsredovisning som ska godkännas av 

kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2021 

Beredningsansvariga 

Seija Königsson, controller Stadsledningskontoret 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag. 

Beslutet ska skickas till 
Seija Königsson 
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§ 83 
Diarienr: KS-2022/00379 

Hantering av avtals- och prisförändringar med 

anledning av Ukrainakriget 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

att fastställa stadsledningskontorets förslag till förhållningsätt, förstärkt 

beslutsordning samt förstärkt information och rapportering.  

 

att beslut om förhållningsätt, beslutsordning samt information och 

rapportering kvarstår tills näringslivs- och arbetsutskottet bedömer att 

behovet upphört.  

Ärendebeskrivning 

Med anledning av Rysslands invasion av Ukraina finns risk för prishöjningar 

inom ett stort antal avtalsområden, många av kommunens leverantörer 

har aviserat prishöjningar inom olika områden och ca 10 specifika 

förfrågningar om pris- och avtalsjustering har inkommit tom 21 april. 

 

Stadsledningskontoret har därför tagit fram förslag till förhållningsätt, 

förstärkt beslutsordning samt förstärkt information och rapportering 

avseende tillfälliga avtalsförändringar för att hantera och så långt som 

möjligt motverka negativa konsekvenser på kommunens ekonomi.  

 

Umeå kommuns förhållningsätt bör baseras på hur andra offentliga 

myndigheter agerar. 

 

Förslag till förhållningssätt 

• Inga generella höjningar 

Umeå kommun gör inga generella höjningar över hela avtalsportföljen, 

utan bedömer de enskilda avtalen utifrån dess olika juridiska 

förutsättningar samt vilka konsekvenser en korrigering kan få och vad 

som kan hända om korrigering uteblir. Umeå kommun accepterar inte 

allmänt hållna förfrågningar, utan respektive leverantör måste tydligt 
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visa hur stor del av deras totala kostnad som påverkas av till exempel 

ökade transportkostnader. Leverantör måste uppge varför priserna på 

just dessa varor/tjänster behöver justeras och vilka konsekvenser som 

kan uppstå om detta inte görs. 

• Bara kritiska varor och tjänster 

Kommunen genomför enbart prisjusteringar (utöver tidigare avtalade 

prisjusteringar) för kritiska varor och tjänster samt områden där 

transportkostnaderna är väsentliga.  

• Enbart faktiska kostnadsökningar 

Prisjustering ska bara ske för de varor/tjänster i avtalet som berörs av 

de faktiska kostnadsökningarna och ska gå att härleda till förändring i 

leverantörens inköpspris.  

• Enbart tidsbegränsade avtalsförändringar 

Avtalad prisjustering ska vara tidsbegränsad och vara utformad så att 

återgång till ursprungligt avtalat pris sker med automatik senast 6 

månader från att avtalsförändring träder i kraft. Prisjustering följs upp 

av upphandlingsbyrån varannan månad från att avtalsförändring träder 

i kraft. Entreprenadavtal (enligt AB04) följs upp av tekniska nämnden 

månadsvis.  

Umeå kommun förbehåller sig rätten att initiera och reglera 

avtalsrevidering av förändrat avtal om staten eller annan aktör 

beslutar om stödinsatser riktade till företag/bransch/sektor som 

omfattas av reviderat avtal.  

 

Förslag till förstärkt beslutsordning 

Stadsledningskontoret föreslår att: 

 

Avtalsägande styrelse/nämnd beslutar om omfattande ändringar i 

befintliga avtal 

ADDA, Sveriges kommuner och regioners inköpscentral, har precis som vid 

Covidpandemin bedömt att Ukrainakriget utgör en s.k. oförutsebar 

omständighet. Detta innebär möjlighet att åberopa oförutsebara 

omständigheter enligt Lagen om Offentlig Upphandling (17 kap. 12 § LOU). 

Enligt LOU får ett kontrakt eller ett ramavtal ändras utan en ny 

upphandling, om behovet av ändringen beror på omständigheter som den 

upphandlande myndigheten varken förutsåg eller borde ha förutsett vid 
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beslutet att tilldela kontraktet eller att ingå ramavtalet. En sådan ändring 

får dock inte 

   1. medföra att kontraktets eller ramavtalets övergripande karaktär 

ändras, eller 

   2. innebära att värdet av kontraktet eller ramavtalet ökar med mer än 50 

procent. 

 

Ändringar som sker med anledning av oförutsebar omständighet måste 

annonseras. Omfattande ändring i befintligt avtal ska alltid beslutas av den 

styrelse/nämnd som är avtalsägare.  

 

Mindre ändringar i befintliga avtal beslutas enligt gällande 

delegationsordning 

Enligt LOU får ett kontrakt eller ett ramavtal ändras utan en ny 

upphandling, om kontraktets eller ramavtalets övergripande karaktär inte 

ändras och ökningen eller minskningen av kontraktets eller ramavtalets 

värde är lägre än: 

1. tröskelvärdet för varor och tjänster (2,2 mnkr) respektive 

tröskelvärdet för byggentreprenad (56 mnkr) och 

2. 10 procent av kontraktets eller ramavtalets värde, om det är fråga om 

varor och tjänster eller 15 procent av kontraktets eller ramavtalets 

värde om det är fråga om upphandling av byggentreprenad. 

Mindre avtalsförändringar som sker med anledning av Ukrainakriget 

beslutas i enlighet med gällande delegationsordning (dvs av delegat eller av 

berörd styrelse/nämnd). Beslut som fattas av delegat anmäls till 

avtalsägande styrelse/nämnd (dvs till KSNAU, Tekniska nämnden eller till 

annan avtalsägande nämnd). 

 

Förslag till förstärkt information och rapportering 

Stadsledningskontoret föreslår att information och rapportering förstärks 

tills vidare, det innebär att:   

• KSNAU får månatlig information om kostnadsutveckling och 

kommunens ekonomiska ställning, i samband med denna månatliga 

information överlämnas även sammanställd information om samtliga 

avtalsförändringar i avtal där KS är avtalsägare och där 

avtalsförändring uppstått med anledning av Ukrainakriget. 
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• Information om avtalsförändringar lämnas till berörda 

nämnder/förvaltningar då begäran om prisförändring inkommit från 

leverantör samt då omförhandling genomförts.    

Beredningsansvariga 

Urban Helmersson, upphandling 

Pia Wangberg, upphandling 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag.  

 

Beslutet ska skickas till 

Upphandlingsbyrån 

Fredrik Lundberg, vd Umeå kommunföretag  
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§ 84 
Diarienr: KS-2022/00138 

Finans- och kraftrapport mars 2022 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna Finans- och kraftrapport mars 2022. 

Ärendebeskrivning 

Med anledning av de regler och delegationer som kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige beslutat om avseende finans- och kraftverksamhet 

rapporteras månadsvis positioner och genomförda affärer för att 

kommunstyrelsen ska vara uppdaterad om dessa verksamhetens positioner 

samt att beslutade regler och ramar följs. 

Beslutsunderlag 

Finans- och kraftrapport mars 2022 

Beredningsansvariga 

Anna-Karin Nilsson 

Anna Westerlund 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag 

Beslutet ska skickas till 

Olof Jansson, Umeå kommunföretag  

 

 

 

 

 

  



Sida 13 av 24 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 2022-05-17 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

§ 85 
Diarienr: KS-2022/00483 

Ägarombud till bolagsstämma Kvarkenrådet EGTS 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att ägarombud Nils Seye Larsen (MP) deltar i bolagsstämma för 

Kvarkenrådet EGTS 

 

att till ägarombud till bolagsstämma Kvarkenrådet EGTS i stället för Björn 

Kjellsson (L) utse Maria Lindvall (L)  

 

att till ersättare för ägarombud till bolagsstämma Kvarkenrådet EGTS 

utse Elmer Eriksson (M) och Veronica Kerr (KD) 

 

att paragrafen justeras omedelbart 

Ärendebeskrivning 

Kvarkenrådet EGTS årsmöte äger rum 19–20 maj 2022. Umeå kommuns 

representanter i styrelsen är Hans Lindberg (S), ordinarie och Anders Ågren 

(M) ersättare. 

 

Kommunstyrelsen har 2021-05-18, § 111 (KS-2019/00292) utsett följande 

personer till ägarombud till Kvarkenrådet EGTS bolagsstämma:  

Janet Ågren (S)  

Tomas Wennström (S)  

Nils Seye Larsen (MP)  

Sven-Olov Edvinsson (C)  

Björn Kjellsson (L)  

Anders Sellström (KD)  

Ellen Ström (V)  

Moa Brydsten (S) 
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Kommunstyrelsen behöver nu utse ägarombud i stället för avlidne Björn 

Kjellsson (L) samt utse en ersättare för ägarombud så att Umeå kommun 

säkerställer att vi har ombud på bolagsstämma. 

Beredningsansvariga 

Anna Holmstedt, nämndsekreterare 

Tomas Jakobsson, kommunsekreterare 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 

Anders Ågren (M) - att till ersättare för ägarombud utse Elmer Eriksson 

(M). 

 

Propositionsordning som godkänns 

Bifall mot avslag till Ågrens förslag om ersättare. Ordföranden finner att 

näringslivs- och arbetsutskottet bifaller förslaget om att till ersättare för 

ägarombud utse Elmer Eriksson (M). 

 

Därefter beslutar utskottet att lämna frågan om ägarombud i stället för 

Björn Kjellsson (L) utan eget förslag till beslut och att uppmana Liberalerna 

att nominera en person inför kommunstyrelsens sammanträde 17 maj 

2022. 

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 
Vid ärendets handläggning framkommer att kallelsen inkommit sent till 
Umeå kommun och att därför endast ett av de valda ägarombuden, Nils 
Seye Larsen (MP) har möjlighet att delta i bolagsstämman.  
 
Yrkanden 
Anders Norqvist – att till ersätter för Björn Kjellsson (L) utse Maria Lindvall 
(L) till ägarombud 
 
Hans Lindberg (S) – att till ersättare för ägarombud utse Veronica Kerr (KD)  
 
Propositionsordning som godkänns 
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut. Kommunstyrelsen 
beslutar att Nils Seye Larsen (MP), Maria Lindvall (L), Veronica Kerr (KD) 
och Elmer Eriksson (M) deltar i bolagsstämman för Kvarkenrådet EGTS. 
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Beslutet ska skickas till 
Kvarkenrådet EGTS 

Mattias Lindström, mathias.lindstrom@kvarken.org 

Veronica Berg, veronica.berg@kvarken.org 

 

 

 

 

 

  

mailto:mathias.lindstrom@kvarken.org


Sida 16 av 24 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 2022-05-17 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

§ 86 
Diarienr: KS-2022/00045 

Anmälan av delegationsbeslut maj 2022 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  

 

att godkänna redovisningen av delegationsbeslut 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen beslutade 2017-12-04 § 142 att samtliga beslut som 

fattas med stöd av delegation ska anmälas i kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

Delegationsbeslut i kommunstyrelsens utskott 2022-04-12 – 2022-05-10 

Delegationsbeslut i mark och fastighetsärenden 2022-04-01 – 2022-04-30 

Delegationsbeslut i upphandlingsärenden 2022-03-01 – 2022-04-30 

Beredningsansvariga 

Tomas Jakobsson, kommunsekreterare 

Anna Holmstedt, nämndsekreterare 
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§ 87 
Diarienr: KS-2021/00570 

Motion 18 2021: Gratis mensskydd till unga; Gudrun 

Nordborg (V) 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bifalla motion 18/2021: Gratis mensskydd till unga enligt yttranden från 

för- och grundskolenämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, 

tekniska nämnden och jämställdhetsutskottet. 

Ärendebeskrivning 

I en motion väckt i kommunfullmäktige 2021-05-31 yrkar Gudrun Nordborg 

(V) att Umeå kommun tillhandahåller kostnadsfri tillgång till mensskydd på 

skoltoaletter i grundskolor och gymnasier. 

 

För- och grundskolenämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, 

tekniska nämnden och jämställdhetsutskottet har yttrat sig och föreslår att 

kommunfullmäktige bifaller motionen. 

Beslutsunderlag 

För- och grundskolenämnden 2022-02-24, § 17 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, 2022-02-23, § 16 

Tekniska nämnden 2022-03-24, § 44 

Jämställdhetsutskottet 2022-04-07, § 13 

Beredningsansvariga 

Tomas Jakobsson, kommunsekreterare 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag (att 

bifalla motionen). 
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Kommunstyrelsens beslutsordning 
Yrkanden 

Bores Sköld (V) – bifall till motionen 

 

Propositionsordning som godkänns 

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut. 

Kommunstyrelsen bifaller näringslivs- och arbetsutskottets förslag att 

föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen. 

Beslutet ska skickas till 
Motionären 

För- och grundskolenämnden 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Tekniska nämnden  

Jämställdhetsutskottet   
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§ 88 
Diarienr: KS-2021/01092 

Motion 33/2021: Inför kommunala trygghetsvärdar 

i Umeå; Maria Nilsson (SD) och Christina Sjödin (SD) 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att avslå motion 33/2021: Inför kommunala trygghetsvärdar i Umeå enligt 

tekniska nämndens och jämställdhetsutskottets yttranden. 

Ärendebeskrivning 

I en motion väckt i kommunfullmäktige 2021-11-29 yrkar Maria Nilsson 

(SD) och Christina Sjödin (SD): 

 

att ställa sig positiv till utökad trygghetssatsning med anställandet av 

kommunala trygghetsvärdar 

 

att ge tekniska nämnden och kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans 

utreda möjligheter att frigöra ekonomiska resurser för att anställa 

trygghetsvärdar, som ska arbeta förebyggande och trygghetsskapande i 

Umeå. 

 

Tekniska nämnden och jämställdhetsutskottet har yttrat sig och föreslår att 

kommunfullmäktige avslår motionen. 

Beslutsunderlag 

Motionen 

Tekniska nämndens protokoll 2022-02-24, § 24 

Jämställdhetsutskottets protokoll 2022-04-07, § 14 

Beredningsansvariga 

Tomas Jakobsson  
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Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Yrkanden 

Anders Ågren (M) – Bifall till motionen. 
Hans Lindberg (S) – Bifall till tjänsteskrivelsens förslag (avslå motionen). 
 
Propositionsordning som godkänns 

Bifall till tjänsteskrivelsens förslag (avslå motionen) mot bifall till motionen. 

Ordföranden konstaterar att näringslivs- och arbetsutskottet bifaller 

tjänsteskrivelsens förslag att avslå motionen. 

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 
Yrkanden 
Lars Forsgren (SD) och Anders Ågren (M) – bifall till motionen 

Hans Lindberg (S) – bifall till näringslivs- och arbetsutskottets förslag att 

avslå motionen 

 

Propositionsordning som godkänns 

Ordförande ställer bifall till näringslivs- och arbetsutskottets förslag mot 

bifall till motionen. Kommunstyrelsen bifaller näringslivs- och 

arbetsutskottets förslag att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Beslutet ska skickas till 
Motionärerna 

Tekniska nämnden   
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§ 89 
Diarienr: KS-2022/00341 

Innertavle 6:16 - Investeringsmedel för nybyggnad 

av matsal och skolkök 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att bevilja tekniska nämnden ytterligare investeringsmedel om 9 500 tkr 

2022 för nybyggnad av matsal och skolkök inom fastigheten Innertavle 6:16 

 

att ge tekniska nämnden befogenhet att fördela beviljade investerings-

medel enligt ovan mellan investeringsprojekten 

 

att ovanstående finansieras genom ökad upplåning 

 

att paragrafen justeras omedelbart. 

Ärendebeskrivning 

Tekniska nämnden har inkommit med begäran om ytterligare investerings-

medel för nybyggnad av matsal och skolkök inom fastigheten Innertavle 

6:16. Fastighet har genom Bygg-och teknik projekterat och upphandlat 

byggarbete enligt beslutad investeringsplan (projekt 800 682 Innertavle 

skola matsal och 802 632 Innertavle skola kök). 

 

Aktuellt anbud överstiger befintlig budget som uppgår till totalt 17 mkr och 

bedömningen är att förutsättningar saknas att reducera kostnaderna, om 

projektens syfte ska uppnås. Orsaken till kostnadsökningarna kan förklaras 

med nuvarande världsläge med skenande materialpriser, osäkra 

leveranstider, ökande drivmedelskostnader samt annan osäkerhet kring de 

uppskattade slutkostnaderna för byggnationerna. 

 

Med anledning av ovanstående och för att säkerställa att projekten kan 

påbörjas föreslås kommunfullmäktige tillskjuta ytterligare investerings-

medel om 9 500 tkr för nybyggnad av matsal och skolkök inom fastigheten 

Innertavle 6:16. 
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Beslutsunderlag 

Tekniska nämndens protokoll 

Bilagor till tekniska nämndens protokoll: 

Bilaga 1. Utdrag Investeringsplan 2020–2023 detaljerad version 5.5 slutlig 

Bilaga 2. Utdrag investeringsplan 2021–2024 förslag 201014.  

Beredningsansvariga 

Anette Sjödin, controller 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag. 

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 
Kommunstyrelsen bifaller näringslivs- och arbetsutskottets förslag. 

Beslutet ska skickas till 
Tekniska nämnden 

För- och grundskolenämnden 

Christina Lundgren, chef fastighetsförvaltning 

Julia Båmstedt, fastighetsförvaltare 

Marcus Bystedt, ekonomichef   
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§ 90 
Diarienr: KS-2022/00346 

Region Västerbotten: Inrättande av delegation för 

utbildning 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att inrätta en delegation för utbildning inom överenskommelsen om 

samverkan för regional utveckling 2019–2022. Delegationen ska 

organisatoriskt vara placerad i Region Västerbottens samverkans-

organisation inom regional utveckling, underställd primärkommunala 

beredningen och inrättas under 2022.  

 

att efter förslag från valberedningen utse Förnamn Efternamn (PARTI) till 

Umeå kommuns ledamot i delegation för utbildning. 

 

att beslutet gäller under förutsättning att övriga kommuner i Västerbotten 

också beslutar i enlighet med förslaget. 

Ärendebeskrivning 

Sedan 2006 har det funnits en Skolchefs- och presidiekonferens i 

Västerbotten. Den konferensen har två konferenser per läsår (höst-vår) 

enligt ett mötesschema som sätts vid konferensen i oktober för ett år 

framåt. Målgruppen för denna konferens är förtroendevalda inom 

utbildning samt skolchefer. 

 

Sammankallande och mötesansvarig är tjänsteperson vid regionala 

utvecklingsförvaltningen. Skolchefs- och presidiekonferenserna präglas av 

god närvaro från länets 15 kommuner och ett väl fungerande 

samverkansklimat. Det finns även ett nätverk för gymnasiefrågor, den 

årliga gymnasiekonferensen i Västerbotten där samverkansavtalet inom 

gymnasieskolan i Västerbotten behandlas och diskuteras. 

 

Förslaget är att beredningen för utbildning och kompetensförsörjning 

(BUK) ersätts av en delegation för utbildning bestående av förslagsvis en 
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nämndsordförande inom barn- och utbildningsfrågorna per kommun, vilket 

ger 15 deltagare samt ett tjänstepersonsstöd från regional utveckling. 

Denna delegation sammanträder vid Skolchefs- och presidiekonferensen i 

oktober samt i februari.   

 

Denna delegation för utbildning ersätter det tidigare BUK vad gäller 

utbildningsfrågorna. Delegationen och dess nätverk av skolchefer, samt 

gymnasienätverket, fångar upp de frågor som BUK och tidigare 

Utbildningsdelegationen har hanterat, och säkerställer en fortsatt god 

samverkan inom utbildningsfrågorna i Västerbottens län. Delegationen 

delger Primärkommunala delegationen (PKD) information av principiell 

beskaffenhet.  

 

Kommunfullmäktige ska välja en (1) ledamot till delegationen för 

Utbildning som ska representera Umeå kommun i delegationen och ha god 

insikt inom området utbildning. Kommunfullmäktiges valberedning lämnar 

förslag till ledamot. 

 

Svar till Region Västerbotten lämnas senast 30 juni. 

Beslutsunderlag 

Primärkommunala beredningens protokoll 2022-03-23, § 21 

Uppdragsbeskrivning för delegationen för utbildning 

Beredningsansvariga 

Tomas Jakobsson, kommunsekreterare 

Anna Holmstedt, nämndsekreterare 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 
Näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag. 

 

Kommunstyrelsens beslutsordning 
Kommunstyrelsen bifaller näringslivs- och arbetsutskottets förslag. 

Beslutet ska skickas till 
Svaret märks med Region Västerbottens diarienummer RUN 135–2022 och 

skickas till regionalutveckling@regionvasterbotten.se med kopia till 

petter.lundberg@regionvasterbotten.se 


