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Förtroendevalda i Umeå kommun för Vänsterpartiet,  

Feministiskt initiativ och Ellika Nordström (oberoende) 

 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 

Ledamöter:   

   

Ulrika Edman (gruppledare) (V) 

Lennart Arvidsson (V) 

Åsa Bäckström (V) 

Jan-Olov Carlsson (V) 

Gudrun Nordborg (V) 

Mattias Sehlstedt  (V) 

Caroline Täljeblad (V) 

Lasse Jacobson (V)  

Elisabeth Zachrisson (V)  

Ellika Nordström (oberoende)  

Lykke Brodin (Fi) 

Filip Hallbäck (Fi) 

Elin Fjellström (Fi)  

 

 

Ersättare: 

 

Arijan Kan (V) 

Karolina Frykholm (V) 

Signe Svallfors (V) 

Elsa Andersson-Hedqvist (V) 

Bore Sköld (V) 

Jonas Halléhn (Fi) 

Filippa Norberg (Fi) 
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AV KF UTSEDDA FUNKTIONÄRER 
 

Kommunstyrelse 
 

Enligt kommunallagen väljer kommunfullmäktige ledamöter och ersättare i kom-

munstyrelsen för fyra år. Valet förrättas det år, då allmänna val av kommunfull-

mäktige äger rum av de nyvalda fullmäktige. 

 

Enligt kommunstyrelsens reglemente skall styrelsen bestå av femton ledamöter och 

femton ersättare. 

 

Ledamöter:  Mandattid 

  25 nov 2014  

 

ordförande () - tills vidare 

1:e v ordförande  () 

2:e v ordf  () 

 () 

Ulrika Edman (V) 

Mattias Sehlstedt (V) 

Åsa Bäckström (V) 

 

 

Ersättare: 

 

Lennart Arvidsson (V) 

Caroline Täljeblad (V) 

Arijan Kan (V) 

 

Kommunrevision 
 

Revisorer:  För granskning 

  av verksamhe- 

ordf () ten 1 jan 2014 

vice ordförande ()  - 31 dec 2018 

 () 

Ordinarie: () 

Eva Arvidsson (V) 
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Jämställdhetsutskott   
 

Ledamöter:  Mandattid 

  25 nov 2014 

ordförande () - tills vidare 

vice ordförande () 

 () 

 () 

Gudrun Nordborg (V) 

 

Ersättare: 

Filip Hallbäck (Fi) 

  

 

ÖVRIGA NÄMNDER OCH STYRELSER 
 

Byggnadsnämnd 
 

Enligt plan- och bygglagen, PBL, (1987:10) skall det i varje kommun finnas en 

byggnadsnämnd. Kommunfullmäktige har 1991-09-16, § 151 bestämt antalet leda-

möter och ersättare till 11. Ledamöter och ersättare väljs för längst fyra år. Valet 

förrättas det år, då allmänna val av kommunfullmäktige äger rum, av de nyvalda 

fullmäktige. 

 

Ledamöter:  Mandattid 

  25 nov 2014 

 ordförande () - tills vidare  

vice ordförande  ()  

 () 

 () 

Mattias Sehlstedt (V) 

Emmeli Renlund (V) 

 

Ersättare: 

 () 

Maria Myrstener (V) 

Örjan Mikaelsson (V) 

 

 

Fritidsnämnd 
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Enligt kommunfullmäktiges beslut skall fritidsnämnden bestå av 11 ledamöter och 

11 ersättare. Ledamöter och ersättare väljs för längst fyra år. Valet förrättas det år, 

då allmänna val av kommunfullmäktige äger rum, av de nyvalda fullmäktige. 

 

Ledamöter:  Mandattid 

  25 nov 2014 

ordförande () - tills vidare 

 vice ordförande  () 

 () 

Sofia Stolt (V) 

Lennart Arvidsson (V) 

 

Ersättare: 

 () 

Abdi Hanad (V) 

Tova Andersson (V) 

 

 

För- och grundskolenämnd 
 

 Ledamöter:  Mandattid 

  25 nov 2014 

ordförande () - tills vidare 

vice ordförande  () 

 () 

 () 

Daniel Kallós (V) 

Elisabet Forssell (V) 

 

Ersättare: 

 () 

Caroline Täljeblad (V) 

Jonas Halléhn (Fi) 

 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd 
 

Ledamöter:  Mandattid 

  25 nov 2014  

 () 

 ordförande ()  - tills vidare 

vice ordförande () 

 () 

Elisabeth Zachrisson (V) 

Daniell Andersson (V) 
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Ersättare: 

 

Arijan Kan (V) 

Susanne Yttergren (V) 

 

Krisledningsnämnd 
 

Ledamöter:  Mandattid 

  25 nov 2014 

ordförande () - tills vidare 

vice ordförande  () 

 () 

 () 

Ulrika Edman (V) 

 

Ersättare: 

 

Mattias Sehlstedt (V) 

 

Kulturnämnd 
 

Enligt kommunfullmäktiges beslut skall kulturnämnden bestå av 11 ledamöter och 

11 ersättare. Ledamöter och ersättare väljs för längst fyra år. Valet förrättas det år, 

då allmänna val av kommunfullmäktige äger rum, av de nyvalda fullmäktige. 

 

Ledamöter:  Mandattid 

  25 nov 2014 

ordförande  ()  - tills vidare 

vice ordförande () 

 () 

Caroline Täljeblad (V) 

Maria Lundström (Fi) 

  

   

Ersättare: 

 () 

Anders Emanuelsson (V) 

Elsa Andersson Hedqvist (V) 
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Miljö- och hälsoskyddsnämnd 
 

Enligt hälsoskyddslagen  skall i varje kommun finnas en miljö- och hälsoskydds-

nämnd. Kommunfullmäktige har beslutat att miljö- och hälsoskyddsnämnden skall 

bestå av 11 ledamöter och 11 ersättare. Ledamöter och ersättare väljs för längst 

fyra år. Valet förrättas det år, då allmänna val av kommunfullmäktige äger rum, av 

de nyvalda fullmäktige.  

 

Ledamöter:  Mandattid 

  25 nov 2014 

ordförande () - tills vidare 

vice ordförande () 

 () 

Mattias Nilsson (V) 

Ellika Nordström (oberoende) 

 

Ersättare: 

 

Minna Toivanen (V) 

Åsa Bäckström (V) 

 

Individ- och familjenämnd 
 

Enligt socialtjänstlagen skall i varje kommun finnas en socialnämnd för att fullgöra 

kommunens uppgifter inom socialtjänsten. Socialnämnden skall bestå av tretton le-

damöter och tretton ersättare. Ledamöter och ersättare väljs för längst fyra år. Valet 

förrättas det år, då allmänna val av kommunfullmäktige äger rum, av de nyvalda 

fullmäktige. 
 

Ledamöter:  Mandattid 

  

ordförande () - tills vidare 

vice ordförande ()   

 () 

Ulrika Edman (V) 

Ahmed Hersi (V) 

 

 

Ersättare: 

 

 () 

Gudrun Nordborg (V) 

Matilda Enghage (Fi) 

 

Äldrenämnd 
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Enligt socialtjänstlagen skall i varje kommun finnas en socialnämnd för att fullgöra 

kommunens uppgifter inom socialtjänsten. Socialnämnden skall bestå av tretton le-

damöter och tretton ersättare. Ledamöter och ersättare väljs för längst fyra år. Valet 

förrättas det år, då allmänna val av kommunfullmäktige äger rum, av de nyvalda 

fullmäktige. 

 

Ledamöter:  Mandattid 

 

Ordförande       () -tills vidare 

vice ordförande      () 

() 

Åsa Bäckström      (V) 

Malin Nielsen      (V) 

 

Ersättare: 

() 

Bore Sköld       (V) 

Lena Håglin       (Fi) 

 

Teknisk nämnd 
Kf 1998-02-16, § 14 

 

Ledamöter:  Mandattid 

  25 nov 2014 

ordförande () - tills vidare 

vice ordförande  ()   

  

Johan Stål  (V) 

Randa Lamri (V) 

 

Ersättare: 

 

Ulrika Edman (V) 

Lasse Jacobson (V) 
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Valnämnd 
 

Enligt vallagen skall i varje kommun finnas en valnämnd. Ledamöter och ersättare 

väljs av kommunfullmäktige till det antal fullmäktige bestämmer, dock minst fem. 

 

Enligt sammanläggningsdelegerade i Umeå kommunblock beslut 1973-06-04, § 

41, består valnämnden av sju ledamöter och sju ersättare. Ledamöter och ersättare 

väljs för längst fyra år. Valet förrättas det år, då allmänna val av kommunfullmäk-

tige äger rum, av de nyvalda fullmäktige. 

 

Ledamöter:  Mandattid 

  25 nov 2014 

ordförande () - tills vidare 

vice ordförande  () 

  

Örjan Mikaelsson (V) 

   

Ersättare: 

 

Caroline Täljeblad (V) 

 

Kommunfullmäktiges valberedning 
 

Kommunfullmäktige utser för mandatperioden inom sig sju ledamöter och sju er-

sättare för dem, att utgöra en särskild valberedning med uppgift att upprätta och till 

fullmäktige avgiva förslag till hos kommunfullmäktige förekommande val. 

 

Ledamöter:  Mandattid 

  25 nov 2014 

ordförande () -tills vidare 

vice ordförande () 

  

Mattias Sehlstedt (V) 

 

Ersättare: 

 

Gudrun Nordborg (V) 
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AKTIEBOLAG 
 

AB Bostaden i Umeå samt dotterbolagen Lokalen AB, AB 

Holmsundsbyggnader, Kommunicera i Umeå AB och AB Ser-

vicebostäder 
 

Ledamöter:  Mandattid 

  fr o m närmaste 

ordförande () bolagsstämma 

vice ordförande () - tills vidare 

  

Signe Svallfors (V) 

Bore Sköld (V) 

 

Infrastruktur i Umeå AB 
 

Ledamöter:  Mandattid 

  fr o m närmaste 

ordförande () bolagsstämma 

vice ordförande  () - tills vidare 

  

Daniel Nyström (V) 

 

GreenCargoCenter AB, styrelse 
(KF 2010-12-20, § 186) 

Vagnverkstaden för Norrtåg AB, styrelse 
(KF 2010-12-20 § 186) 

Frakten i Umeå AB, styrelse 
(KF 2011-08-29 § 135) 

 

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde 2010-12-20 att tillstyrka 

Umeå kommunföretag AB:s förslag om att bolagisera de nya projekten Green-

CargoCenter, Vagnverkstaden för Norrtåg och Frakten i Umeå B. Styrelse och öv-

riga befattningshavare föreslås bli desamma som för moderbolaget Infrastruktur i 

Umeå AB. 

 
Ledamöter:  Mandattid 

  fr o m närmaste 

ordförande () bolagsstämma 

vice ordförande  () - tills vidare 

  

Daniel Nyström (V) 
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Badhus i Umeå AB 
 

Ledamöter:  Mandattid 

ordförande  () bolagsstämma 

vice ordf. () - tills vidare 

  

Daniel Nyström (V) 

 

Umeå Energi AB, styrelse samt dotterbolagen Umeå Energi 

Elhandel AB, Umeå Energi UmeNet AB, Umeå Energi Sol Vind 

och Vatten AB 
 

Ledamöter:  Mandattid 

  fr o m närmaste 

ordförande () bolagsstämma 

vice ordförande () - tills vidare 

 () 

 () 

Elisabeth Zachrisson (V) 

Jan-Olov Carlsson (V) 

 

Umeå Företagscentra Aktiebolag 
(KF 2012-02-27 § 35) 

 

Ledamöter:  Mandattid 

  fr o m närmaste 

ordförande  () bolagsstämma 

vice ordförande  () - tills vidare 

 () 

 () 

Åsa Bäckström (V) 

 

Hörnefors Företagscentrum AB 

(Kf 2012-01-30) (Kf 1999-09-20 § 121) 

 

Ledamöter:  Mandattid 

  fr o m närmaste 

ordförande  () bolagsstämma 

vice ordförande  () - tills vidare 

 () 

 () 

Lasse Jacobson (V) 
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Umeå Kommunföretag AB, styrelse 
 

Enligt bolagsordningen skall styrelsen bestå av lägst fem och högst sju ledamöter 

som väljs av kommunfullmäktige för tiden från ordinarie bolagsstämma i decem-

ber det år val till kommunfullmäktige ägt rum till och med ordinarie bolagsstämma 

i december fyra år efter valet. Kommunfullmäktige bestämmer i samband med va-

let vem av styrelsens ledamöter som skall vara ordförande respektive vice ordfö-

rande. Bolaget skall ha tre revisorer. En auktoriserad revisor utses av bolagsstäm-

man med uppdrag att gälla tills vidare. Två ordinarie revisorer utses av kommun-

fullmäktige i den ordning och med den mandattid som nyss sagts beträffande sty-

relsen.  

 

Kommunfullmäktige har vid sammanträde 1991-01-21, § 4, fastställt antalet leda-

möter i styrelsen till sju. 

 

Ledamöter:  Mandattid 

  fr o m närmaste 

ordförande () bolagsstämma 

vice ordförande  () - tills vidare 

2:e vice ordf. () 

 () 

Ulrika Edman (V) 

 

Ersättare: 

 

 () 

Mattias Sehlstedt (V) 

 

 

Kulturhuvudstadsbolaget i Umeå AB 
 

Ledamöter:  Mandattid 

  tills vidare 

ordförande  ()  

vice ordförande  ()  

 () 

Daniel Kallós (V) 

 

Umeå Parkerings AB 
 

Ledamöter:  Mandattid 

  fr o m närmaste 

ordförande  () bolagsstämma 

vice ordf. () - tills vidare 

 () 

Minna Toivanen (V) 
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Umeå Vatten och Avfall AB 
(KF 1999-10-18, § 137) 

 

Ledamöter:  Mandattid 

  fr o m närmaste 

ordförande () bolagsstämma 

vice ordförande  () - tills vidare 

 () 

 () 

Minna Toivanen (V) 

 

Dåva Deponi och Avfallscenter i Umeå AB 
(KF 2012-09-24 § 141) 

Ledamöter:  Mandattid 

  fr o m närmaste 

ordförande () bolagsstämma 

vice ordförande  () - tills vidare 

 () 

 () 

Örjan Mikaelsson (V) 

 

Umeå C Utveckling AB 
(KF 2014-03-18 § 25) 

 

Ledamot: 

 () 

Ulrika Edman (V) 
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NorrlandsOperan AB 
 

Västerbottens läns landsting och Umeå kommun har beslutat bilda ett AB för drift 

av Stiftelsen Västerbottensmusiken. Kf 1996-11-18, § 181.  

 

Enligt bolagsordningen består styrelsen av nio ledamöter med lika antal ersättare 

med en mandattid av fyra år räknat från den ordinarie bolagsstämma som följer 

närmast efter det val till kommun- och landstingsfullmäktige förrättats intill slutet 

av den ordinarie bolagsstämman som följer närmast efter nästa val till kommun- 

och landstingsfullmäktige. Kommunen utser fyra styrelseledamöter, varav en utses 

till vice ordförande jämte fyra ersättare. Ordföranden utses av landstingsfullmäkti-

ge. Därjämte utser kommunen en revisor för granskning av aktiebolagets räken-

skaper. Mandattiden för revisor är densamma som för styrelseledamöterna. 

 

Ledamöter:  Mandattid 

  fr o m närmaste 

vice ordförande () bolagsstämma 

 () - tills vidare 

Carlsson, Jan-Olov (V) 

 

Ersättare: 

 ()  

Hedqvist, Elsa Andersson (V) 

 

STIFTELSER OCH FÖRENINGAR 
 

Stiftelsen Arboretum Norr, styrelse 
 

Kommunfullmäktige har vid sammanträde 1984-03-19 beslutat att bilda stiftelsen 

med ändamål att anlägga ett arboretum i området Baggböle-Klabböle och därvid 

förbättra möjligheterna till odling av träd och buskar i övre Norrland. Styrelsen 

skall bestå av minst 5 och högst 10 ledamöter jämte lika många ersättare. Kom-

munstyrelsen skall utse 5 ledamöter och 5 ersättare. Kommunfullmäktige skall utse 

2 revisorer. 

 

Ledamöter:  Mandattid 

  1 jan 2015 

ordförande () - 31 dec 2018 

 () 

Lisa Bergström (V) 

 

Ersättare: 

 

Malin Nielsen (V) 
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NÄMNDEMÄN I UMEÅ TINGSRÄTT 
 

Enligt rättegångsbalken skall i domsaga finnas nämndemän till det antal, som hov-

rätten efter tingsrättens hörande bestämmer. Hovrätten för Övre Norrland har be-

träffande Umeå kommun fastställt antalet nämndemän till 67.  

 

Shahla Gullviva Shadman (V)  

Lisa Bergström (V)  

Rebecca Larsen (V)  

Johanna Bergman (V) 

Karolina Frykholm (V) 

Jeanette Hägglund (V) 

Yvette Constantin (V) 

Johan Stål (V) 

Daniel Nyström (V) 

Örjan Mikaelsson (V) 

Berndh Olofsson (V) 

Owe Asplund (V) 

Marie Ström (V) 

Elisabet Forssell (V) 

 

GODEMÄN VID FASTIGHETSBILDNINGSFÖRRÄTT-

NINGAR 
 

Enligt 4 kap 1 § fastighetsbildningslagen (SFS nr 1970:988) skall godemän i vissa 

fall ingå i fastighetsbildningsmyndighet vid fastighetsbildningsförrättning. Gode-

män utses genom val av kommunfullmäktige. Länsstyrelsen i Västerbottens län har 

fastställt antalet godemän för Umeå kommun till sexton. Genom lagändring har 

den löpande mandatperioden förlängts till fyra år. Se övergångsbestämmelser till 4 

kap, 2 § fastighetsbildningslagen. 

 

God man skall vara valbar till nämndeman inom kommunen. God man skall ha er-

farenhet av tätortsförhållanden eller vara kunnig i jordbruks- och skogsbruks-

frågor. 

 

Kjell Bäckman (V) Mandattid 

Örjan Mikaelsson (V) 1 jan 2015 - 

Eva Arvidsson (V) 31 dec 2018 

 

LOKALA OCH REGIONALA SAMVERKANSORGAN 

 

Regionförbundet Västerbottens läns fullmäktige 
 

Ledamöter:  Mandattid 

  1 jan 2015 - 
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Lennart Arvidsson (V) 31 dec 2018 
Elsa Andersson Hedqvist (V) 

Arijan Kan (V) 

 

Ersättare: 

 

Karolina Frykholm (V) 

Caroline Täljeblad (V) 

Bore Sköld (V) 
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AV KOMMUNSTYRELSEN UTSEDDA FUNKTIONÄRER 
 

KOMMUNSTYRELSENS UTSKOTT 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tillika budgetberedning och 

valutskott.  
 

Ledamöter:  Mandattid 

  26 nov 2014 

ordförande () - tills vidare 

vice ordförande () 

 () 

Ulrika Edman (V) 

 

Ersättare: 

 

Mattias Sehlstedt (V) 

 

Kommunstyrelsens näringslivs- och planeringsutskott 
 

Ledamöter:  Mandattid 

  36 nov 2014 

ordförande () - tills vidare 

vice ordförande  () 

 () 

Mattias Sehlstedt (V) 

 

Ersättare: 

 

Ulrika Edman (V) 

 

Kommunstyrelsens personalutskott 
 

Ledamöter:  Mandattid 

  26 nov 2014 

ordförande  () - tills vidare 

vice ordförande  ()  

 () 

Åsa Bäckström (V) 

 

Ersättare: 

 

Arijan Kan (V) 
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Kommunstyrelsens kulturhuvudstadsutskott 
(KF beslutade 2014-05-26, § 88 att kulturhuvudstadsutskottet  

upphör och ombildas till en politisk styrgrupp under kommunstyrelsen  

fram till och med 2015-06-30 för utvärdering av Kulturhuvudstadsåret) 

 

Ledamöter:  Mandattid 

  T om  

Rönnmark, Marie-Louise, kommunalråd, ordförande  (S) 2015-06-30 

Edvinsson, Sven-Olof, överläkare, vice ordförande  (C)  

Wennström, Tomas, folkbildare (S) 

Andersson, Eva, lärare (S) 

Kallós, Daniel, professor emeritus (V) 

Eriksson, Elmer, tjänsteman (M) 

Lofstedt, Marianne (M) 

 

Ersättare: 

 

Burström, Peter, lärare (S) 

Rönngren, Margareta, rektor (S) 

Lindvall, Christer, ombudsman (S) 

Jacobson, Lasse, socionom (V) 

Westerberg, Peder, platschef (FP)  

Larsson, Mattias, gruppledare (C) 

Kerr, Veronica, statsvetare (KD) 

Mosleh, Nasser (MP) 

 

 

LOKALA OCH REGIONALA SAMVERKANSORGAN 
 

 

Umeå djurförsöksetiska nämnd 
(Kommunen avger förslag) 

 

Ledamöter:  Mandattid 

  1 jan 2015 

Tova Andersson (V) - 31 dec 2018 

 

Ersättare: 

 

Maria Myrstener (V) 
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BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR, LOKALÄGANDE FÖRE-

NINGAR 
 

Umeå Folkets Husförening u p a 
 

Enligt föreningens stadgar 1984-03-20 äger medlem rätt att till föreningsstämma 

sända ett ombud för varje påbörjat tiotal andelar. Umeå kommun har rätt att sända 

tio ombud. För ombuden skall ersättare utses. 

 

Enligt antaget drifts- och verksamhetsavtal (KF 1984-02-20, § 44) utser kommun-

styrelsen två ledamöter, två ersättare samt en revisor. Mandattiden är fyra år. 

 

Ombud:  Mandattid 

  1 jan 2015 

  - 31 dec 2018 

Mats Stålnacke (V) 

Agneta Högstadius (V) 

 

Ersättare: 

 

Anders Emanuelsson (V) 

Elsa Andersson Hedqvist (V) 

 

 

Vigselförrättare 
 

Behöriga att förrätta borgerlig vigsel är särskilt förordnade av länsstyrelsen. 

 

Aasa, Bert 

Alenius, Gerd-Marie 

Bergenheim, Åsa 

Conradsson, Carin 

Husing, Jimmie 

Kallos, Daniel 

Karlsson, Johnny 

Lampe, Anna-Lena 

Larsson Tängdén, Karin 

Linge, Liza 

Normark, Sigbrit 

Rasmusson, Nils-Gustaf 

Riedl, Edward 

Rönngren, Margareta 

Rönnmark, Marie-Louise 

Spiric, Tamara 

Stålnacke, Stefan 

Söderlund, Louise 
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Wallin, Birgitta 

Westman Modig, Eva 

Ögren, Åsa 


