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Inrättande av delegation för utbildning 

  

Sammanfattning 
Revisionen har i sin granskning nr 3/2021 av samverkan för regional utveckling påtalat 
brister i regionens struktur för samverkan. Till följd av detta vidtar Region Västerbotten 
åtgärder under nuvarande mandatperiod. Åtgärderna berör även politiska organ inom 
samverkan för regional utveckling. 

Åtgärderna består i huvudsak av att Regionfullmäktige den 22 februari antog en ny 
förtroendepersonsorganisation där det inrättas 3 fullmäktigeberedningar som får 
uppdraget att jobba länsövergripande med följande frågor;  

 • Beredning för kompetensförsörjning: Uppdrag att beskriva och föreslå 
långsiktiga åtgärder för kompetensförsörjningen, både för den egna 
organisationen som för länet.  

 • Demokratiberedningen: Uppdrag att föra medborgardialog i årliga tematiska 
arbeten utifrån fullmäktigebeslut.  

 • Beredning för samverkan och regional utveckling: Uppdrag att jobba 
länsövergripande med uppdraget att fånga upp relevanta primärkommunala 
perspektiv inom området för regional utveckling 

Beredningarna inrättas från och med mandatperiodens början, med undantag för 
Beredningen för samverkan och regional utveckling som inrättades redan den 22 februari.     
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Till följd av att Regionfullmäktiges beslut att inrätta dessa beredningar avskaffade 
regionala utvecklingsnämnden den 27 februari de två nämndsberedningarna beredningen 
för regional utveckling och beredningen för utbildning och kompetensförsörjning. 
Ledamöterna som var valda till dessa beredningar entledigades from 1 mars.  

Primärkommunala beredningen har sett över vilka verksamhetsdelegationer som ska 
finnas i samverkansorganisationen under primärkommunala beredningen. En delegation 
för utbildning föreslås inrättas så snabbt som möjligt under 2022 för att överta delar av 
uppdraget från beredningen för utbildning och kompetensförsörjning. En 
uppdragsbeskrivning som beskriver denna delegations verksamhet finns framtaget och 
kommer att antas av primärkommunala delegationen. Varje enskild kommun behöver 
fatta beslut om ett sådant inrättande samt även välja ledamöter till delegationen. 

I uppdragsbeskrivningen som föreslås för delegationen för utbildning anges bland annat 
uppgifter och sammansättning. Till uppgifterna hör att delegationen ska: 

-  Fånga upp aktuella frågor inom utbildningsområdet. 
-  Utgöra politisk styrgrupp för projekt och verksamheter.  
- Återrapportera sitt uppdrag till primärkommunala delegationen minst två gånger 

per år samt delge primärkommunala delegationen löpande sina 
minnesanteckningar.  

- Fatta beslut enligt kommunalt samverkansavtal om gymnasieutbildning i 
Västerbottens län samt fatta beslut för att Region Västerbottens 
Gymnasieantagning ska kunna fullgöra sitt uppdrag.  

- Stödja utveckling av eftergymnasiala utbildningar, vuxenutbildningar och SFI i 
Västerbottens län.  

- Samordna utbildningsinsatser mellan aktörer, myndigheter och kommuner.  
- Utgöra politisk styrgrupp till Mediacenter  

När det gäller sammansättningen föreslår primärkommunala delegationen att 
delegationen för utbildning ska bestå av 15 ledamöter, en ledamot från varje kommun i 
Västerbottens län.  

Ledamöterna väljs av varje kommun och representerar sin kommun i delegationen. 
Ledamöterna ska ha god insikt inom området utbildning. Valet bekräftas av 
primärkommunala delegationen som även utser ordförande och vice ordförande vilken 
utgör delegationens presidium. 

Bakgrund   
Det råder ett gott samverkansklimat inom de mellankommunala utbildningsfrågorna i 
Västerbottens län. Genom åren har denna samverkan skapat framgångsrika 
gemensamma verksamheter och lösningar som gynnat Västerbottens elever från förskola 
till vuxenutbildning. De har även visat sig var effektiva och framgångsrika både ur ett 
ekonomiskt- och hållbarhetsperspektiv. 
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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. 

Vårt förslag är att BUK ersätts av en delegation för utbildning bestående av förslagsvis en 
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.  

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige/kommunstyrelsen/nämnd beslutar att inrätta en delegation för 
utbildning inom överenskommelsen om samverkan för regional utveckling 2019–2022. 
Delegationen ska organisatoriskt vara placerad i Region Västerbottens 
samverkansorganisation inom regional utveckling, underställd primärkommunala 
beredningen och inrättas under 2022.  

Kommunfullmäktige/kommunstyrelsen/nämnd väljer en (1) ledamot till delegationen för 
utbildning. Ledamoten ska representera sin kommun i delegationen och ha god insikt 
inom området utbildning.   

Formalia  
Beslut skickas in senast den 30 juni i både word och pdf format märkta med Region 
Västerbottens diarienummer RUN 135–2022. Svaret skickas till 
regionalutveckling@regionvasterbotten.se med kopia till 
petter.lundberg@regionvasterbotten.se 

Kontaktpersoner i ärendet är petter.lundberg@regionvasterbotten.se och mona-
lisa.fjellstrom@regionvasterbotten.se 
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Bilagor 
Primärkommunala beredningens protokoll 2022-03-23, § 21 

Uppdragsbeskrivning för delegationen för utbildning 

Instanser för mottagande  
Samtliga kommuner i Västerbottens län 
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