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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Hillevi Montor 

   

Kanslienheten  

   

Hillevi.Montor@upplands-bro.se 

2023-02-14 KS 22/0527  

Kommunstyrelsen 

 
 

 

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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Fastställande av dagordning 

Förslag till beslut 

Dagordningen fastställs 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 

Kommunledningskontoret 

Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Sara Lauri 

Administrativ chef  

Kommunledningskontoret 

+46 8-581 695 02

sara.lauri@upplands-bro.se

2023-02-07 KS 21/0151 

Kommunstyrelsen 

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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Björknäs camping sommaren 2023 

Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att Upplands-Bro kommun bedriver

Björknäs camping sommaren 2023.

2. Kommunstyrelsen beslutar att kultur- och fritidsnämnden ansvarar

tillsammans med tekniska nämnden, i enlighet med reglemente, i 

huvudsak för drift och underhåll av Björknäs Camping.

Sammanfattning 

Sedan sommarsäsongen 2021 har Upplands-Bro kommun bedrivit 

campingverksamhet vid Björknäs. Upplands-Bro kommun har därefter arbetat 

vidare med visionen om Björknäs som besöksmål.  

Inför sommarsäsongen 2023 har inget avtal med arrendator kunnat tillses. 

Även detta år är därför förutsättningen för campingverksamhet att kommunen 

bedriver Björknäs camping under sommaren 2023.  

Kommunledningskontoret föreslår att Upplands-Bro kommun under säsongen 

2023 bedriver camping vid Björknäs, och att Kultur-och fritidsnämnden 

tillsammans med tekniska nämnden även detta år ansvarar för drift och 

underhåll av campingen. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 7 februari 2023

Ärendet 

Sedan sommarsäsongen 2021 har Upplands-Bro kommun bedrivit 

campingverksamhet vid Björknäs. Upplands-Bro kommun har därefter arbetat 

vidare med visionen om Björknäs som besöksmål.  

Inför sommarsäsongen 2023 har inget avtal med arrendator kunnat tillses. 

Även detta år är därför förutsättningen för campingverksamhet att kommunen 

bedriver Björknäs camping under sommaren 2023.  

Förutsättningar för campingverksamhet i kommunal regi 

Kommunens verksamhet vid Björknäs camping under 2021och 2022 

genomfördes i enlighet med lagen (2009:47) om vissa kommunala 
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Kommunledningskontoret 

Datum Vår beteckning 2 (2) 
2023-02-07 KS 21/0151 

befogenheter som reglerar att en kommun kan bedriva vissa typer av 

näringsverksamhet. I 4 kap 1 § framgår att kommuner får vida åtgärder för 

uppförande och drift av turismanläggningar i den utsträckning det behövs för 

att främja turistväsendet inom kommunen. 

Intäkt och driftskostnader 

Preliminär intäkt för 2023 uppskattas till 600 000 kronor. Preliminära 

driftskostnader uppskattas till 1 150 000 kronor, fördelat på 600 000 kronor för 

el, vatten och avlopp, internet, hyra av dusch och wc, avfallshantering, 

låsmoduler, marknadsföring, förbrukningsmaterial och dylikt, samt 

bemanningskostnad om cirka 550 000 kronor.   

Kommunledningskontoret föreslår att Upplands-Bro kommun under säsongen 

2023 bedriver camping vid Björknäs, och att kultur-och fritidsnämnden 

tillsammans med tekniska nämnden även detta år ansvarar för drift och 

underhåll av campingen. 

Barnperspektiv 

Björknäs camping erbjuder både besökare utifrån och kommunens egna 

invånare möten och upplevelser i naturskön miljö. Sedan sommaren 2021 blev 

platsen ett nytt utflyktsmål för många barn, unga och deras familjer och vänner. 

Att vistas utomhus i nära anslutning till natur och strandaktiviteter gynnar barn 

och ungas psykiska och fysiska hälsa. 

Kommunledningskontoret 

Ida Texell 

Kommundirektör Sara Lauri  

Administrativ chef 

Beslut sänds till 

 Kultur- och fritidsnämnden
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) 

Kommunledningskontoret 

Datum Vår beteckning  Er beteckning 

AnnCatrin Brattström 

Personalchef 

Personalstaben 

+46 8-581 691 50

anncatrin.brattstrom@upplands-bro.se

2023-01-31 KS 22/0281 

Kommunstyrelsen 

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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Svar på ledamotsinitiativ från 
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och 
Miljöpartiet - Strömhopp och tystnadskultur 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen anser ledamotsinitiativ från Socialdemokraterna, 

Vänsterpartiet och Miljöpartiet gällande strömhopp och tystnadskultur vara 

besvarat.  

Sammanfattning 

Den 12 april 2022 inkom ett ledamotsinitiativ från Socialdemokraterna, 

Vänsterpartiet och Miljöpartiet gällande strömhopp och tystnadskultur. 

Initiativet väcktes på kommunstyrelsens sammanträde den 13 april 2022. Vid 

sammanträdet beslutade kommunstyrelsen att initiativet skickas till 

kommunledningskontoret för beredning.  

Kommunledningskontoret har berett initiativet och redogör för svaret i denna 

tjänsteskrivelse. Kommunledningskontoret föreslår att initiativet anses 

besvarad i och med redogörelsen i denna tjänsteskrivelse.  

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 31 januari 2023

 Ledamotsinitiativ från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och

Miljöpartiet väckt den 13 april 2023

Ärendet 

Den 12 april 2022 inkom ett ledamotsinitiativ från Socialdemokraterna, 

Vänsterpartiet och Miljöpartiet gällande strömhopp och tystnadskultur. 

I motionen framgår att det under en längre tid funnits en oro i personalgrupper 

och anmärkningsvärt hög personalomsättning på samhällsbyggnadskontoret. 

Sedan 2019 har 49 personer slutat. Det är 44,8 % av alla medarbetare på 

samhällsbyggnadskontoret på två år och 51% under en treårsperiod, dvs nästan 

varannan medarbetare som har slutat.  

Motionärerna skriver att kommunstyrelsen har det yttersta arbetsgivaransvaret och 

att de anser det angeläget och helt avgörande att vi som kommun nu tar krafttag 
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (3)  
2022-08-09 KS 22/0281 

 
 

för att komma till rätta med arbetsmiljön och en tystnadskultur som håller på att få 

ordentligt fäste. Det är viktigt att lyssna på och involvera medarbetarna i processen 

för ett respektfullt och hållbart arbetsliv samt en hållbar personalpolitik.  

Den 13 april 2022 beslutade kommunstyrelsen att överlämna ledamotsinitiativet 

till kommunledningskontoret för beredning.  

 

Kommunledningskontorets personalavdelning har utrett initiativet och följande 
redogörelse ges.  

Samhällsbyggnadskontoret har genomfört avslutningssamtal med de 

medarbetare som har slutat. Där ges ingen entydig bild av varför man väljer att 

lämna kommunen. Det handlar till exempel om nya utmaningar i annat arbete, 

annan tjänst i kommunen, flytt till annan ort och att man vill byta roll. Men i 

flera intervjuer beskrivs också en respektlös inställning till professionen i den 

nämnd man är knuten till, vilket också har haft betydelse vid valet att avsluta 

sin anställning. 

På organisationsnivå har en ny ledningsstruktur införts from 1 september 2021, 

som bland annat innebär fler chefer. En omfattande utvärdering av roller och 

arbetsuppgifter genomförs med start under hösten 2022 efter att alla funktioner 

är tillsatta. Resultatet kommer att återrapporteras till kontorssamverkan, och 

fortlöpande följas upp vid APT.  

Under år 2022 har en ny medarbetarenkätsmodell införts i hela kommunen. 

Modellen bygger på pulsmätningar, som genomförs fem gånger per år och har 

sin utgångspunkt i åtta frågor kring friskfaktorer. En gång per år ingår 

dessutom 16 frågor om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, som 

bildar ett arbetsmiljöindex. Den mätningen har genomförts under januari i år. 

Resultat:  
SBKs arbetsmiljöindex, svarsfrekvens 91 % (från januari 2022): 77  
Upplands-Bro kommun arbetsmiljöindex, svarsfrekvens 73 %: 70 

SBKs pulsindex: 69 (januari) och 65 (mars, svarsfrekvens 84%)  
Upplands-Bro kommun pulsindex: 64 (januari) och 63 (mars, svarsfrekvens 

61%) 

Resultatet visar genomgående ett gott resultat för samhällsbyggnadskontoret. 

Syftet med den förändrade modellen för medarbetarenkäten hänger ihop med 

kommunens arbete med friskfaktorerna. Under 2022 ska alla chefer utbildas i 

Suntarbetslivs forskningsbaserade process runt de åtta friskfaktorerna. 

Målsättningen med denna genomgripande satsning är minskad sjukfrånvaro 

och behålla och utveckla våra chefer och medarbetare. Definitioner:  
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Kommunledningskontoret 

Datum Vår beteckning 3 (3) 
2022-08-09 KS 22/0281 

Kommunledningskontoret sammantagna bedömning är att 

samhällsbyggnadskontoret fortsatt är i ett uppstartsläge, med ny organisation, 

flera nya chefer och medarbetare. Kommunledningskontoret bedömer att det 

därmed inte är rätt läge att titta bakåt och analysera det som har varit, utan 

snarare skapa arbetsro framåt för att förändringsarbetet ska nå fullt ut.  

Barnperspektiv 

En god arbetsmiljö gynnar i förlängningen barn och unga i kommunen. 

Kommunledningskontoret 

Ida Texell 

Kommundirektör Sara Lauri  

Administrativ chef 

Bilagor 

1. Ledamotsinitiativ från Socialdemokraterna, Västerpartiet och Miljöpartiet

gällande strömhopp och tystnadskultur 13 april 2022

2. Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 13 april 2022

Beslut sänds till 

 Initiativtagarna
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Ledamotinitiativ 

S V Mp-loggor 

 

Kommunstyrelsen 13 april 2022 

Strömhopp och tystnadskultur! 

Enligt Reglemente för kommunstyrelsen har kommunstyrelsen ett övergripande ansvar för 

personalfrågor i kommunen. 

 6 § Personalpolitiken Kommunstyrelsen ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan 

kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare. 

Det har tyvärr, under en längre tid funnits en oro i personalgrupper och anmärkningsvärt hög 

personalomsättning på Samhällsbyggnadskontoret.  

Sedan 2019 har 49 personer slutat. Det är 44,8 % av alla medarbetare på 

samhällsbyggnadskontoret på två år och 51% under en treårsperiod, dvs nästan varannan 

medarbetare som har slutat.  

Personalomsättning samhällsbyggnadskontoret 2019-våren 2022 

  

Personalomsättning 

medarbetare (exkl. 

chefer) 

    

2019 5,2% slutat: 5 pers 

2020 5,2% slutat: 8 pers 

2021 13,8% slutat: 15 pers 

2022 3,2% slutat: 4 pers 

År22 gäller tom 220331 

  

På chefssidan är siffrorna enligt nedan: 

2019: 1 (8%) 

2020: 5 (17 %) 

2021: 7 (47%) 

2022: 1 (12 %) 

 Förutom den mänskliga faktorn finns det ekonomiska aspekter och en är tidsåtgång. 

För att rekrytera en chef tar det lågt räknat 125 timmar, varav 40 av dessa är den direkta 

introduktionen. Förutom chef 60 tim. ingår 24 tim. från rekryteringsfunktionen och 41 tim. för 

medarbetare och fackliga representanteter. Kostnad ca 60 000 kr. 
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 En kontorschef innebär större tidsåtgång eftersom dessutom den politiska ledningen är 

involverad. Det medför en betydande administration för att få till alla tider. Det omfattar flera 

personer och är en omfattade process. 

För att rekrytera medarbetare, där inte alltid rekryteringsfunktionen är involverad är den totala 

tidsåtgången 79 tim., varav chef 58 tim. och medarbetare 17 tim. Kostnad ca 42 000 kr. 

Utöver detta tillkommer förberedelser och efterarbete.  

Produktionsbortfall har vi i detta exempel helt bortsett ifrån. Det är där de stora kostnaderna 

ligger, under lång tid, beroende på befattning, erfarenhet och krav. Utöver detta tillkommer tid 

för introduktion, boardingprocesser med mera. 

Det är ett oerhört slöseri med skattepengar och svårrekryterad kompetens vilket får stora 

konsekvenser på flera nivåer. Personer vittnar i det tysta om att det rått och råder brister i 

arbetsmiljön som skyndsamt behöver adresseras. 

Kommunstyrelsen har det yttersta arbetsgivaransvaret. För oss är det angeläget och helt 

avgörande att vi som kommun nu tar krafttag för att komma till rätta med arbetsmiljön och en 

tystnadskulturen som håller på att få ordentligt fäste. Det är viktigt att lyssna på och 

involverar medarbetarna i processen för ett respektfullt och hållbart arbetsliv samt en hållbar 

personalpolitik. 

 S, V och Mp yrkar att Upplands-Bro kommun snarast vidtar följande åtgärder: 

1. Anlita extern kompetens för att utföra en omfattande internutredning av arbetsmiljön på 

Samhällsbyggnadskontoret. Medarbetare måste genom löfte om anonymitet och ges möjlighet 

att berätta om sina upplevelser och eventuella utsatthet på arbetsplatsen.  

2. Utifrån dessa analyser upprätta en handlingsplan för hur man aktivt och på allvar framåt 

ska ta tag i de problem som på olika sätt bidrar till en oacceptabel arbetsmiljö. 

Handlingsplanen bör också belysa vikten av att aktivt motarbeta en tystnadskultur. 

 

Camilla Janson Kommunalråd i opposition (S) 

Erik Karlsson Gruppledare (V) 

Sara Ridderstedt Gruppledare (Mp) 
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PROTOKOLLSUTDRAG 33 (40)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2022-04-13 

 

 

§ 56 Ledamotsinitiativ från 
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och 
Miljöpartiet - Strömhopp och 
tystnadskultur 

 Dnr KS 22/0281 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ledamotsinitiativet går till 

kommunledningskontoret för beredning. 

Sammanfattning 

Den 12 april 2022 inkom ett ledamotsinitiativ från Socialdemokraterna, 

Vänsterpartiet och Miljöpartiet med följande innehåll: 

Strömhopp och tystnadskultur! 

Enligt Reglemente för kommunstyrelsen har kommunstyrelsen ett 

övergripande ansvar för personalfrågor i kommunen. 

 6 § Personalpolitiken Kommunstyrelsen ska ha hand om frågor som rör 

förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare. 

Det har tyvärr, under en längre tid funnits en oro i personalgrupper och 

anmärkningsvärt hög personalomsättning på Samhällsbyggnadskontoret.  

Sedan 2019 har 49 personer slutat. Det är 44,8 % av alla medarbetare på 

samhällsbyggnadskontoret på två år och 51% under en treårsperiod, dvs nästan 

varannan medarbetare som har slutat.  
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PROTOKOLLSUTDRAG 34 (40)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2022-04-13 

 

 

Personalomsättning samhällsbyggnadskontoret 2019-våren 2022 

  

Personalomsättning 

medarbetare (exkl. 

chefer) 

    

2019 5,2% slutat: 5 pers 

2020 5,2% slutat: 8 pers 

2021 13,8% slutat: 15 pers 

2022 3,2% slutat: 4 pers 

År22 gäller tom 220331 

På chefssidan är siffrorna enligt nedan: 

2019: 1 (8%) 

2020: 5 (17 %) 

2021: 7 (47%) 

2022: 1 (12 %) 

 Förutom den mänskliga faktorn finns det ekonomiska aspekter och en är 

tidsåtgång. 

För att rekrytera en chef tar det lågt räknat 125 timmar, varav 40 av dessa är 

den direkta introduktionen. Förutom chef 60 tim. ingår 24 tim. från 

rekryteringsfunktionen och 41 tim. för medarbetare och fackliga 

representanteter. Kostnad ca 60 000 kr. 

 En kontorschef innebär större tidsåtgång eftersom dessutom den politiska 

ledningen är involverad. Det medför en betydande administration för att få till 

alla tider. Det omfattar flera personer och är en omfattade process. 

För att rekrytera medarbetare, där inte alltid rekryteringsfunktionen är 

involverad är den totala tidsåtgången 79 tim., varav chef 58 tim. och 

medarbetare 17 tim. Kostnad ca 42 000 kr. Utöver detta tillkommer 

förberedelser och efterarbete.  

Produktionsbortfall har vi i detta exempel helt bortsett ifrån. Det är där de stora 

kostnaderna ligger, under lång tid, beroende på befattning, erfarenhet och krav. 

Utöver detta tillkommer tid för introduktion, boardingprocesser med mera. 

Det är ett oerhört slöseri med skattepengar och svårrekryterad kompetens vilket 

får stora konsekvenser på flera nivåer. Personer vittnar i det tysta om att det rått 

och råder brister i arbetsmiljön som skyndsamt behöver adresseras. 

Kommunstyrelsen har det yttersta arbetsgivaransvaret. För oss är det angeläget 

och helt avgörande att vi som kommun nu tar krafttag för att komma till rätta 
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PROTOKOLLSUTDRAG 35 (40)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2022-04-13 

 

 

med arbetsmiljön och en tystnadskulturen som håller på att få ordentligt fäste. 

Det är viktigt att lyssna på och involverar medarbetarna i processen för ett 

respektfullt och hållbart arbetsliv samt en hållbar personalpolitik. 

 S, V och MP yrkar att Upplands-Bro kommun snarast vidtar följande 

åtgärder: 

1. Anlita extern kompetens för att utföra en omfattande internutredning av 

arbetsmiljön på Samhällsbyggnadskontoret. Medarbetare måste genom löfte 

om anonymitet och ges möjlighet att berätta om sina upplevelser och 

eventuella utsatthet på arbetsplatsen.  

2. Utifrån dessa analyser upprätta en handlingsplan för hur man aktivt och på 

allvar framåt ska ta tag i de problem som på olika sätt bidrar till en oacceptabel 

arbetsmiljö. Handlingsplanen bör också belysa vikten av att aktivt motarbeta en 

tystnadskultur. 

 

Camilla Janson Kommunalråd i opposition (S) 

Erik Karlsson Gruppledare (V) 

Sara Ridderstedt Gruppledare (MP) 

Beslutsunderlag 

 Ledamotsinitiativ från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och 

Miljöpartiet – Strömhopp och tystnadskultur 

Förslag till beslut 

Upplands-Bro kommun snarast vidtar följande åtgärder: 

1. Anlita extern kompetens för att utföra en omfattande internutredning av 

arbetsmiljön på Samhällsbyggnadskontoret. Medarbetare måste genom löfte 

om anonymitet och ges möjlighet att berätta om sina upplevelser och 

eventuella utsatthet på arbetsplatsen.  

2. Utifrån dessa analyser upprätta en handlingsplan för hur man aktivt och på 

allvar framåt ska ta tag i de problem som på olika sätt bidrar till en oacceptabel 

arbetsmiljö. Handlingsplanen bör också belysa vikten av att aktivt motarbeta en 

tystnadskultur. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Fredrik Kjos (M) yrkar på att ledamotsinitiativet går till 
kommunledningskontoret för beredning. 
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PROTOKOLLSUTDRAG 36 (40)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2022-04-13 

 

 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut, Fredrik Kjos (M) förslag, 
och finner att Kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med detta. 

Beslutet skickas till: 

 Initiativrättstagarna 

 Kommunstyrelsen 
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Implementering av systematiserat arbetssätt för 
delaktighet och medborgardialog 

Förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att implementera

SKRs modell för ett systematiserat arbetssätt för delaktighet och
medborgardialog.

2. Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att ta fram ett
förslag på reviderad policy för medborgardialog.

Sammanfattning 
Upplands-Bro kommun saknar idag ett systematiserat arbetssätt för delaktighet. 
För att säkerställa Upplands-Bro kommuns fortsatta arbete med kvalitetssäkrad 
delaktighet och medborgardialog föreslås en implementering av systematiserat 
arbetssätt för delaktighet och medborgardialog för att lägga grunden för 
delaktighetsinsatser hädanefter.  

Förslaget beskriver både vilka mål som implementering svarar mot samt vilka 
aktiviteter som implementeringen innefattar. Kommunledningskontoret har 
även tagit fram ”principer för medborgardialog”. Förslaget bygger på en 
vidareutveckling från deltagandet i SKRs nätverk som beslutades i oktober 
2021 (Dnr: KS 21/0542) och är framtaget i enlighet med SKRs 
rekommendationer och kommunplanen 2023–2026. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 24 februari 2023
• Förslag på implementering av systematiserat arbetssätt för delaktighet

och medborgardialog, den 24 februari 2023
• Principer för medborgardialog, den 24 februari 2023

• Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 27 oktober
2021 § 143 - SKR nätverk – Medborgardialog som systematiskt
arbetssätt
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• Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 27 oktober 
2021 § 144 – Val till styrgrupp SKR nätverk medborgardialog och 
systematiskt arbetssätt.  

• Inbjudan till utvecklingsnätverk – medborgardialog som ett 
systematiskt arbetssätt, september 2021 – januari 2023, den 10 juni 
2021 

• Kommunfullmäktiges antagna Policy för medborgardialog § 51, den 11 
maj 2016  

Ärendet 

Bakgrund 
Upplands-Bro kommun deltog under 2022 i SKRs nätverk för att utveckla 
system som innebär att medborgardialogen blir en naturlig del i kommunens 
styr- och ledningssystem. Kommunstyrelsen fattade beslut i oktober 2021 (Dnr: 
KS 21/0542) om inrättande av en styrgrupp bestående av förtroendevalda och 
ledande tjänstepersoner för att kunna delta i nätverket. Nätverket som bestod av 
kunskapshöjande insatser, ligger till grund för kommunledningskontorets 
förslag på implementering av systematiserat arbetssätt för delaktighet och 
medborgardialog. Upplands-Bro kommun saknar idag ett systematiserat 
arbetssätt för delaktighet. För att säkerställa Upplands-Bro kommuns fortsatta 
arbete med kvalitetssäkrad delaktighet och medborgardialog föreslås denna 
implementering i syfte att lägga grunden för delaktighetsinsatser hädanefter.  

För att uppnå visionen om att Upplands-Bro kommun ska bli en trygg plats där 
valfrihet och mångfald leder till hög livskvalitet konstaterar kommunplanen att 
kommunen ska verka lyhört med fokus på delaktighet och nytta för 
medborgarna. Ett beslut om implementeringen är nödvändig för att möjliggöra 
en bred förankring inom kommunen. Detta för att säkerställa att kommunen 
gemensamt arbetar för att delaktighetsarbetet ska genomsyra hela 
organisationen och leda till fler delaktighetsinsatser och påverkningsbara 
beslutsprocesser.  

Förslaget bygger på en vidareutveckling från deltagandet i SKRs nätverk som 
beslutades i oktober 2021 (Dnr: KS 21/0542) och är framtaget i enlighet med 
SKRs rekommendationer och kommunplanen 2023–2026.  

Principer för medborgardialog 
Kommunledningskontoret har tagit fram förslag på principer för 
medborgardialog baserat på kommunplanen 2023–2026 och SKRs 
rekommenderade principer för medborgardialog som återfinns i bilaga 2. 
Principerna behövs för framgång i medborgardialoger. 

Förslaget består av följande 4 delar:  
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o 1. Lyhördhet 

o 2. God service & kvalitet 

o 3. Mångfald 

o 4. Medborgarnytta 

Genomförande 
Inför genomförandet av den föreslagna implementeringen av systematiserat 
arbetssätt för delaktighet och medborgardialog tillsätts en projektorganisation 
som bemannas med kommunens befintliga resurser för att säkerställa att arbetet 
hädanefter sker över kontorsgränser och uppfyller kommunfullmäktiges 
övergripande mål.  

”Bilaga 1. Förslag på implementering av systematiserat arbetssätt för 
delaktighet och medborgardialog” beskrivs nedan i sammanfattad form. 

Arbetet med implementeringen består av 3 delar:  

1. Styrning, ledning och organisation 
2. Genomförande 
3. Måluppfyllelse 

  

1. Styrning, ledning och organisation 

Implementeringen sker under ledning av Kommundirektör på 
Kommunstyrelsens uppdrag. Implementeringen innebär att en 
projektorganisation tillsätts och att en projektledare utses. Denne har mandat 
och resurser att driva delaktighetsutvecklingen. En styrgrupp inrättas där 
ledande tjänstepersoner ingår och arbetet bygger på nära kommunikation med 
förtroendevalda. Eftersom det är de förtroendevalda som medborgarna utkräver 
ansvar av, är det därför de förtroendevalda som rekommenderas att äga 
processen med medborgardialog i Upplands-Bro kommun. Projektledaren 
skapar en referensgrupp som kvalitetssäkrar arbetet. 

 
2. Genomförande 

Här beskrivs måluppfyllelse kopplat till en aktivitetsplan. Aktiviteternas syfte 
och hur de svarar mot målen kopplas till en årsplanering för uppföljning som 
påbörjas under tertial 1 2023.  

Denna del beskriver när och hur följande aktiviteter genomförs: 

I. Revidering av Policy för medborgardialog 

• Enligt den befintliga policyn för medborgardialog står det ” Vårt arbete 
med medborgardialog och denna policy i sin helhet ska utvärderas två 
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gånger per mandatperiod”. Policyn har inte reviderats sedan den antogs 
2016 och behöver uppdateras i enlighet med beslut (Dnr KS 16/0035). 
Kommunledningskontoret föreslås få i uppdrag att revidera Policy för 
medborgardialog. 

II. Utbildning för förtroendevalda 

• Kommunledningskontoret koordinerar en utbildningsinsats rörande 
delaktighet & medborgardialog den 26e april som genomförs av SKR.  

III. Kartläggning och kunskapshöjning för tjänstepersoner 

• Tjänstepersoner genomför SKR:s självskattningsverktyg DART för att 
kartlägga kommunens delaktighetsarbete. Kommunledningskontoret 
ska sedan använda resultatet för att vidareutveckla delaktighetsarbetet. 

• Projektledaren tar fram utbildningsmaterial för delaktighet och 
medborgardialog som tjänstepersoner i ledande position kan använda 
för att utbilda sina medarbetare. Detta för att effektivisera 
kunskapshöjningen och förankringen i kommunen. 

IV. Kartläggning av målgrupper 

• Det finns en stor kunskapsbrist rörande hur kommunens medborgares 
behov och engagemang i kommunens delaktighets- och 
informationsinsatserser ser ut och hur det kan öka. 
Kommunledningskontoret föreslår att genomföra en intern 
kontorsöverskridande kartläggning av målgruppers behov knutet till 
kommunens olika verksamheter inom respektive kontor genom 
workshops för att kunna bjuda in till inkluderande dialoger. 
Kartläggningen ska ta hänsyn till socioekonomiska villkor, ålder, kön, 
språk, och eventuella funktionsnedsättningar samt ytterligare 
förutsättningar som kan kräva särskild målgrupps- och 
tillgänglighetsanpassning. 

• När den interna kartläggningen är klar föreslår 
kommunledningskontoret att analysen kvalitetssäkras genom dialog 
med medborgare som kan bestyrka resultatet från kartläggningen. 
Dialogen föreslås att ske genom feriearbetare. Denna insats leder både 
till ökad kompetens gällande demokratifrågor för feriearbetarna samt en 
förankring bland medborgare där kommunens intentioner att verka 
lyhört tydliggörs. 

V. Verksamhetsanpassad metodutveckling 

• Kommunledningskontoret föreslår att projektledarens metodutveckling 
ska vara verksamhets- och målgruppsanpassad för att underlätta för 
verksamheternas genomförande av delaktighetsinsatser och skapa 
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medborgarnytta. Stöd för metodutveckling ska även skapas så att alla 
verksamheter kan metodutveckla på kvalitetssäkra sätt.  

• Metodutvecklingen ska utvärderas genom att metoden genomförs vid 
delaktighetsinsatser och medborgardialoger för att sedan 
vidareutvecklas. Metodutvecklingen prövas under 2023 genom bland 
annat insatserna ”Upplands-Bro dialogen”, medborgardialog med 
skolor om lekytor, i samband med feriearbetare som för dialog med 
medborgare. Ytterligare delaktighetsinsatser utvecklas parallellt med 
implementeringen och sker i samverkan med samtliga kontor och 
verksamheter i kommunen. 

VI. Uppföljningsverktyg för delaktighetsinsatser 

• Kommunledningskontoret arbetar fram uppföljningsverktyg och 
indikatorer baserat på forskning. De utvärderas genom att prövas vid de 
inplanerade delaktighetsinsatserna under tertial 3.  

 

3. Måluppfyllelse 

I denna del beskrivs det hur implementeringen svarar mot kommunens 
övergripande mål enligt Kommunplanen 2023–2026 och de Globala målen 
inom Agenda 2030. 

Uppföljning samt återrapportering av uppdrag 
Implementeringen följs upp löpande genom Upplands-Bros kommuns styr- och 
ledningssystem Stratsys. Kommunstyrelsen och samt berörda nämnder ges 
löpande information samt rapportering rörande implementeringens framdrift 
och resultat. 

Ekonomi 
Implementeringen sker inom befintliga ramar och bygger på att deltagande och 
resurser prioriteras och avsätts inom samtliga kontors och verksamheter. 
Arbetet leds från Kommunledningskontoret. 

Näringslivsperspektiv 
Implementeringen kommer gynna alla kommunens medborgare, då även 
näringslivet som kommer att inkluderas i kartläggningen av målgrupper med 
syfte att kunna inkluderas på ett relevant och rättvist sätt i delaktighetsinsatser 
och medborgardialog. 

Barnperspektiv 
Inkluderande och systematiska delaktighetsinsatser och medborgardialog 
säkerställer artikel 12 i Barnkonventionen.  
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• 12. Barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör 
barnet. Hänsyn ska tas till barnets åsikter, utifrån barnets ålder och 
mognad. 

Implementeringen kommer gynna alla kommunens medborgare men särskilt 
barn då metodutveckling som är målgruppsanpassad för att möjliggöra deras 
inflytande. Deras perspektiv ska balanseras likvärdigt med andra målgruppers 
möjlighet till påverkan. Med delaktighet som grund för utvecklingsarbetet 
stärks barnens nuvarande och framtida förutsättningar till ett hållbart liv och 
hälsa.    

 

Kommunledningskontoret 
 

 
Ida Texell  

Kommundirektör Maria Lundström 

 Strategichef 

 
 
 

Bilagor 

1. Förslag på implementering av systematiserat arbetssätt för delaktighet 
och medborgardialog, den 24 februari 2023  

2. Principer för medborgardialog, den 24 februari 2023 
3. Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 27 oktober 

2021 § 143 - SKR nätverk – Medborgardialog som systematiskt 
arbetssätt 

4. Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 27 oktober 
2021 § 144 – Val till styrgrupp SKR nätverk medborgardialog och 
systematiskt arbetssätt.  

5. Inbjudan till utvecklingsnätverk – medborgardialog som ett 
systematiskt arbetssätt, september 2021 – januari 2023, den 10 juni 
2021 

6. Medborgardialog i styrning, SKR 
7. Kommunfullmäktiges antagna Policy för medborgardialog § 51, den 11 

maj 2016  
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Beslut sänds till 
• Samtliga nämnder  
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Kommunstyrelsen 
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Bilaga 1. Förslag på implementering av systematiserat arbetssätt för 

delaktighet och medborgardialog 
 

Detta är ett underlag som redovisar förslaget på implementering av systematiserat arbetssätt 

för delaktighet och medborgardialog i detalj. Det är ett beslutsunderlag för tjänsteskrivelsen 

”Implementering av systematiserat arbetssätt för delaktighet och medborgardialog” (Dnr: KS 

23/0125).  

Implementeringen bygger på en vidareutveckling av delaktighetsarbetet från Upplands-Bros 

deltagande i SKRs nätverk. Ett deltagande som beslutades i oktober 2021 (Dnr: KS 21/0542). 

Implementeringen är framtagen i enlighet med SKRs rekommendationer och kommunplanen 

2023–2026. 

Underlaget består av 3 avsnitt  

1. Styrning, ledning och organisation 

2. Genomförande 

3. Måluppfyllelse 

 

Styrning, ledning och organisation 

Implementeringen sker under ledning av Kommundirektör på Kommunstyrelsens uppdrag. 

Implementeringen föreslår att en projektorganisation tillsätts och att en projektledare utses. 

Denne har mandat och resurser att driva delaktighetsutvecklingen. En styrgrupp inrättas där 

ledande tjänstepersoner ingår och arbetet bygger på nära kommunikation med 

förtroendevalda.  

 

Kommunledningskontoret föreslår att Upplands-Bro kommun implementerar en 

projektorganisation i enlighet med SKRs rekommenderade modell för ett 

framgångsrikt och systematiserat arbetssätt för medborgardialog genom följande 

punkter:  

o Kommunledningskontoret föreslår tätare samverkan med tydliga roller och 

uppdrag mellan politik och tjänstemän för att säkerställa effektivt arbete med 

medborgardialog som leder till påverkningsbara beslut.  
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o Medborgardialoger som genomförs i Upplands-Bro kommun föreslås utgöra 

underlag i beslutsfattandet eller utvecklingsarbetet i samhället så att kommunens 

medborgares värderingar kan komplettera tjänstepersoners sakkunskap.  

o Kommunledningskontoret föreslår att ett mål med beslutsprocesser rörande 

delaktighet är att möjliga påverkningsbara beslut ses över i ett tidigt skede så att 

arbetet med medborgardialog kan stärka samhällsutvecklingen. 

o Eftersom det är de förtroendevalda som medborgarna utkräver ansvar utav, är det 

därför de förtroendevalda som rekommenderas att äga processen med 

medborgardialog i Upplands-Bro kommun.  

o Styrgruppens föreslås ansvara för att säkerställa att projektledarens 

implementering av det systematiserade delaktighetsarbetet sker i enlighet med 

kommunplanen 2023–2026 och detta beslutsunderlag. 

o Projektledaren ska utveckla, stötta och kvalitetssäkra delaktighetsarbetet. 

Kommunens medborgardialoger ska kvalitetssäkras av projektledaren eller 

motsvarande tjänsteperson. 

Projektledaren tillsätter en referensgrupp i samverkan med tjänstemanna-

ledningsgrupper. Projektledaren leder referensgrupp och tilldelar gruppen 

uppgifter med syfte att granska och säkerställa att projektledarens arbete svara mot 

verksamheternas arbetssätt och mål.  

Referensgruppen föreslås få följande uppgifter: 

• Kartlägga pågående arbete rörande delaktighet i kommunen. 

• Vid behov kvalitetssäkra metoder och processledning för inplanerade 

medborgardialoger utifrån kontext samt projektledarens övriga arbete. 

• Vid behov genomföra informations- och utbildningsinsatser för 

förtroendevalda och tjänstepersoner i Upplands-Bro kommun. 

• Verka som ambassadörer genom att sprida kunskap och erfarenheter mellan 

kommunens förvaltningar i syfte att främja delaktighetsarbetet i kommunen. 

• Omvärldsbevaka området. 

 

o Därutöver föreslår kommunledningskontoret att implementeringen stärks genom 

tät samverkan med kommunens befintliga nätverk samt genom deltagandet i 

externa nätverk där det bedöms nödvändigt.  

 

Genomförande 
Implementeringen beskrivs utifrån en årsplanering som påbörjas under tertial 1 2023 och 

fortsätter enligt beskrivningen under tertial 3 till kommande år.  

De prioriterade arbetssätten är: 

• Revidering av Policy för medborgardialog 

• Styrgrupp & referensgrupp 

• Utbildning för förtroendevalda 

• Kartläggning och kunskapshöjning för tjänstepersoner 
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• Kartläggning av målgrupper 

• Verksamhetsanpassad metodutveckling 

• Uppföljningsverktyg för delaktighetsinsatser 

 

Måluppfyllelse och aktivitetsplan 
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Kommun-

övergripande 

mål 

Agenda 2030 Insatsens syfte Aktiviteter Upp-

följning 

tidsperiod 

Stärkt 

medborgar-

nytta 

 

1. Ingen 

fattigdom 

16. Fredliga 

och 

inkluderande 

samhällen 

 

Styrdokument revideras 

och stärks i enlighet med 

kommunplanen 2023–

2026, SKRs 

rekommendationer för 

delaktighet och 

medborgardialog samt 

Agenda 2030. Integrering 

sker efter 

kommunfullmäktiges 

beslut. 

• Den befintliga policyn för 

medborgardialog revideras 

enligt förslaget.  

• Den reviderade policyn för 

medborgardialog beslutas i 

kommunfullmäktige. 

Övriga styrdokument 

granskas och 

kommunledningskontoret 

föreslår revidering efter 

behov. 

Tertial 1, 

2 

Alla kommun-

övergripande 

mål 

Alla nämnda 

mål inom 

Agenda 2030 

Styrgrupp tillsätts för att 

säkerställa att 

implementeringen sker 

enligt förslaget om beslut 

fattas. 

• Ledningen beslutar kring 

styrgrupp. 

• Styrgruppen kvalitetssäkrar 

projektledarens 

kontinuerliga arbete utifrån 

måluppfyllelse. 

Tertial 

1,2,3 

Alla kommun-

övergripande 

mål  

Alla nämnda 

mål inom 

Agenda 2030 

Projektledaren tillsätter en 

referensgrupp 

• Tjänstemanna-

ledningsgrupper informeras 

om implementeringen och 

föreslås ge en relevant 

tjänsteperson för 

uppgifterna i uppdrag att 

ingå i referensgruppen. 

• Projektledaren skapar en 

årsplanering utifrån den 

föreslagna 

implementeringen. 

• Projektledaren genomför 

utbildningsinsatser med 

referensgruppen för att öka 

deras kunskapsnivå och 

möjlighet till 

kvalitetssäkring. 

• Projektledaren utvärderar 

sedan insatsen för att 

vidareutvecklas för andra 

tjänstepersoner. 

• Referensgruppen granskar 

kontinuerligt 

projektledarens arbete 

Tertial 

1,2, 3 
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utifrån den föreslagna 

projekt- och 

uppdragsbeskrivningen. 

Stärkt 

medborgar-

nytta 

Service, 

valfrihet och 

konkurrens-

neutralitet 

16. Fredliga 

och 

inkluderande 

samhällen  

Informations- och 

utbildningsinsats för 

förtroendevalda för att 

stärka delaktighetsarbetet. 

• SKR genomför en 

utbildningsinsats rörande 

delaktighet & 

medborgardialog den 26e 

april 

Tertial 1 

Stärkt 

medborgar-

nytta 

 

16. Fredliga 

och 

inkluderande 

samhällen 

 

Kartläggning av 

kommunorganisationens 

kompetens och 

förutsättningar för 

systematiserat 

delaktighetsarbete ska 

ske. 

DART är ett 

självskattningsverktyg 

som bedömer hur stark 

organisationen är inom de 

sju områdena i SKR:s 

styrkarta. 

 

• Projektledaren föreslås 

skicka ut SKR:s 

självskattningsverktyg 

DART till tjänstepersoner 

och säkerställa svar i hög 

omfattning. 

• Projektledaren ska 

analysera resultatet från 

kartläggningen, och 

återkoppla till 

verksamheternas 

ledningsgrupper.  

Tertial 2, 

3 

Stärkt 

medborgar-

nytta 

 

16. Fredliga 

och 

inkluderande 

samhällen 

11. Hållbara 

städer och 

samhällen 

 

Ta fram 

verksamhetsanpassade 

informations- och 

utbildningsinsatser 

rörande delaktighet för 

ledande tjänstepersoner.  

Utbildningen baseras på 

resultatet från DART 

kartläggningen. Detta för 

att säkerställa att 

genomförandet av 

delaktighetsinsatser håller 

god kvalitet, är relevant 

samt att 

kommunorganisationen 

har en gemensam 

förståelse inom området. 

• Projektledaren ska 

omvärldsbevaka och 

analysera verksamheternas 

förutsättningar för 

delaktighetsarbete i syfte att 

skapa relevant 

utbildningsmaterial för 

tjänstepersoner.  

• Ta fram kort 

utbildningsmaterial riktat 

till (ledande) 

tjänstepersoner.  

•  

Tertial 2, 

3 
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Stärkt 

medborgar-

nytta 

Service, 

valfrihet och 

konkurrens-

neutralitet  

16. Fredliga 

och 

inkluderande 

samhällen 

17. 

Genomförande 

och globalt 

partnerskap 

 

Genomför och utvärdera 

informations- och 

utbildningsinsatser 

rörande delaktighet med 

ledande tjänstepersoner. 

Utvärderingen ska 

undersöka effekten och 

hur kommunen ska 

vidmakthålla 

kompetensnivån och 

institutionaliseringen av 

delaktighetsarbete.  

• Kommunledningskontoret 

föreslår att projektledaren 

genomför utbildningen med 

verksamheternas 

ledningsgrupper.  

• Ledningsgrupperna håller 

sedan i sin tur utbildningen 

för sina anställda och 

återkopplar efter genomförd 

utbildning senast tertial 2 

2024  

• Projektledaren utvärderar 

utbildningsinsatsen och 

vidareutvecklar den vid 

behov.  

• Effekten av 

utbildningsinsatsen föreslås 

analyseras genom DART 

alt annat 

utvärderingsverktyg samt 

genom dialog med 

ledningsgrupper. 

Tertial 3 

Stärkt 

medborgar-

nytta 

Service, 

valfrihet och 

konkurrens-

neutralitet  

Social 

hållbarhet 

 

5. Jämställdhet 

10. Minskad 

ojämlikhet 

16. Fredliga 

och 

inkluderande 

samhällen 

 

Intern kartläggning av 

kommunens medborgares 

behov och engagemang i 

kommunens delaktighets- 

och 

informationsinsatserser. 

Insatsen ska besvara:  

• Vilka målgrupper vill 

vi nå? 

• Vilka når vi i 

dagsläget och vilka 

når vi inte ut till? 

• Hur engagerad är och 

vill denna målgrupp 

vara? 

• Hur når vi en specifik 

målgrupp på bästa 

sätt?  

• Projektledaren 

omvärldsbevakar metoder 

för kartläggning av 

målgrupper och analyserar 

Upplands-Bros medborgare 

utifrån tillgänglig statistik. 

• Kommunledningskontoret 

föreslås genomföra en 

kontorsöverskridande intern 

kartläggning genom 

workshops för att besvara 

frågorna. 

• Resultatet från 

kartläggningen analyseras 

och fastställs. Analysen 

återkopplas sedan till 

inblandade tjänstepersoner 

för kvalitetssäkring. 

Tertial 1, 

2 
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• Hur ökar vi 

målgruppens 

engagemang? 

 

Alla kommun-

övergripande 

mål 

 

5. Jämställdhet 

10. Minskad 

ojämlikhet 

16. Fredliga 

och 

inkluderande 

samhällen 

 

• Dialog med 

medborgare i 

validerande och 

utredande syfte. 

Tjänstepersonernas 

analys föreslås 

kvalitetssäkras genom 

feriearbetare som 

verkar som trovärdiga 

budbärare och 

kommunikatörer för 

Upplands-Bro 

kommun. Insatsen ska 

även inhämta 

information och 

synpunkter genom att 

besvara de frågor som 

riktar sig till 

medborgarna:  

• Hur engagerad är och 

vill denna målgrupp 

vara? 

• Hur når vi en specifik 

målgrupp på bästa 

sätt?  

• Hur ökar vi 

målgruppens 

engagemang? 

Detta för att säkerställa att 

kommunen arbetar mer 

inkluderande och förankra 

delaktighetsarbetet bland 

medborgare. 

• Projektledaren tar fram 

utbildningsmaterial 

anpassat till feriearbetare 

och handledare.  

• Projektledaren säkerställer 

kompetenshöjningen genom 

en utvärdering. 

• Projektledaren håller i en 

workshop med 

feriearbetarna där 

tillgänglighetsanpassningar 

genomförs och 

metodutveckling sker. Här 

får kommunen även in 

förslag på metodutveckling 

utifrån feriearbetarnas 

perspektiv. 

• Projektledaren föreslås ge 

feriearbetare i uppdrag att 

föra dialog med 

medborgare för att inhämta 

information och uppgifter 

som används för att 

kvalitetssäkra 

målgruppsanalysen. 

• Projektledaren fastställer ett 

slutgiltigt resultat som 

användas som underlag för 

metodutveckling och 

planering av 

delaktighetsinsatser. 

Tertial 2, 

3 

Alla kommun-

övergripande 

mål 

5. Jämställdhet 

10. Minskad 

ojämlikhet 

• Resultatet av 

kartläggningarna 

rörande 

tjänstepersonernas 

• Projektledaren föreslås ta 

fram stöd för 

metodutveckling.  

Tertial 

2,3 
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Måluppfyllelse 
 

 16. Fredliga 

och 

inkluderande 

samhällen 

 

självskattning och 

målgruppsanalysen 

ligga till grund för 

metodutveckling 

rörande 

delaktighetsinsatser 

för att skapa effektiva, 

inkluderande och 

kvalitetssäkrade 

metoder. 

• När metodutveckling sker 

ska kartläggningarnas 

resultat ligga som grund för 

arbetet.  

• Metoder som har utvecklas 

ska testas och 

kvalitetssäkras genom 

delaktighetsinsatser och 

dialog med medborgare.  

• Metoderna ska sedan 

utvärderas och 

vidareutvecklas. 

Stärkt 

medborgar-

nytta 

 

17. 

Genomförande 

och globalt 

partnerskap 

 

• För att säkerställa 

nämnders och 

verksamheters 

möjlighet till 

uppföljning, 

kvalitetssäkring och 

vidareutveckling 

undersöks möjlighet 

till effektmätning. 

• Projektledaren 

omvärldsbevakar mätbarhet 

utifrån forskning rörande 

kvantitativa och kvalitativa 

resultat samt lärdomar från 

liknande processer. 

•  

Tertial 2 

Stärkt 

medborgarnytta 

 

17. 

Genomförande 

och globalt 

partnerskap 

 

• Verktyg för 

utvärdering och 

uppföljning tas fram 

för att säkerställa att 

syftet med 

genomförda 

delaktighetsinsatser, 

tydliggöra resultatet 

och möjliggöra 

vidareutveckling för 

effektivt 

delaktighetsarbete. 

• Projektledaren föreslås 

påbörja framtagandet av 

lämpliga indikatorer, mått 

och mallar för utvärdering 

och uppföljning påbörjas. 

• Uppföljningsverktygen 

utvärderas genom att testas 

vid delaktighetsinsatser och 

i dialog med 

verksamheterna.  

• Om möjligt föreslås de 

framtagna indikatorerna 

integreras i Stratsys. 

Tertial 3 
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Kommunövergripande mål 

Följande beskriver hur implementeringens aktiviteter och åtgärder verkar för att nå målen i 

Kommunplan 2023–2026: 

 

 Stärkt medborgarnytta 

Det övergripande målet för att stärkt medborgarnytta understryker vikten av inflytande 

och möjligheten för medborgare att påverka för forma ett hållbart samhälle. 

o Implementeringen stärker kommunens kunskapsnivå genom kartläggningar av 

kommunens målgrupper och kommunens kunskapsnivå, utbildningsinsatser 

riktade mot tjänstepersoner, verksamhetsanpassad metodutveckling och 

verktyg för utvärdering och uppföljning. Vi skapar på så sätt resurseffektiva 

delaktighetsinsatser som resulterar i verksamma beslut och åtgärder.  

o Implementeringen ska knyta forskning och beprövade metoder till kommunens 

metodutveckling för att utveckla indikatorer för mätbarhet. Det skapar 

möjligheter för ytterligare investeringar i den hållbara samhällsutvecklingen 

genom att vidareutveckla metoder som verkar mest resurseffektiva för given 

kontext. 

 Service, valfrihet och konkurrensneutralitet 

Det övergripande målet för att service, valfrihet och konkurrensneutralitet formulerar 

vikten av god service, bemötande, kvalitet och ett tydligt medborgar- och företagarfokus 

för att öka kommunens förtroende och som grund för kommunens utveckling. 

 

o Implementeringen ökar kommunorganisationens kunskap om goda 

medborgardialoger, åtkomst till kommunens medborgare genom 

målgruppsanalysen och kunskap om dem. 

o Effektiv kommunikation som utgörs av målgrupps- och 

tillgänglighetsanpassning, metodutveckling samt motivation möjliggör bred 

inkludering, konstruktiva möten och hållbar samhällsutveckling. 

o Genom målgruppskartläggningen stärkes och kommuniceras även kommunens 

mål att verka lyhört och inkluderande till medborgare.  

 Social hållbarhet 

Kommunplanen 2023–2026 fastslår att kommunen ska arbeta mot målet Social hållbarhet 

genom att stärka individens möjlighet till inflytande och egna ansvarstagande för att själva 

kunna styra sina liv och uppnå sina mål genom stöd från kommunen.  

o Implementeringen lägger grunden för god och kvalitativ systematiserad 

medborgardialog som kan verka som ett verktyg för att hantera komplexa 

frågor, bryta segregation och stärka integrationen i Upplands-Bro kommun  
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o Förslaget verkar för inkluderande möten genom målgruppsanalysen där målet 

är att öka förståelsen mellan olika parter. Sådana mötet minskar polariseringen 

och stärker den sociala sammanhållningen lokalt. Kommunen och medborgare 

kan då tillsammans arbeta aktivt för att förebygga och överbrygga fysiska, 

socioekonomiska och mentala barriärer som bland annat tar sig uttryck i olika 

former av segregation. 

o Genom inkluderande delaktighet möjliggör Upplands-Bro kommun kreativa 

och kontextbaserade åtgärder för att uppnå bästa resultat. Kommunen använder 

även delaktighet för att öka deltagares känsla av ägarskap i 

samhällsutvecklingen vilket minskar utanförskapet och viljan att motverka den 

negativa samhällsutvecklingen.   

 Värdigt åldrande 

Målet lyfter vikten av självbestämmande och vikten att kunna leva på sina villkor 

o Målgruppsanpassad metodutveckling möjliggör goda delaktighetsinsatser där 
den berörda målgruppen själva kan påverka vad värdigt åldrande ska betyda 

och ge i uttryck för kommunen. Därmed kunna leva på sina egna villkor.  

 Livslångt lärande i fokus 

Målet livslångt lärande beskriver barn och ungas möjlighet till likvärdiga förutsättningar 

utifrån individens behov samt vikten av arbetslivet och näringslivets inkludering i arbetet mot 

socialt utanförskap. 

o Målgruppsanpassad metodutveckling lägger även där grunden för ökad delaktighet 

utifrån insatsens syfte och målgrupp. Barn och unga är en målgrupp som kräver 

ytterligare tillgänglighetsanpassning och metodutveckling för att få ut goda resultat 

som kan påverka beslut och utvecklingsarbetet i kommunen. 

 Småskaligt och attraktivt samhällsbyggande. 

Målet tydliggör att samhällsbyggandet ska ske tillsammans med medborgare- invånare, 

företag och civilsamhället. 

 

o Projektorganisationen säkerställer att delaktighetsinsatser inom olika verksamheter 

genomförs på systematiska och kunskapsbaserade sätt där metodutvecklingen 

verksamhetsanpassas utifrån och utvärderar hur arbetet kan vidareutvecklas för att 

verka mer inkluderande och engagerande. 

Agenda 2030 

De globala målen i Agenda 2030 som Upplands-Bro kommun arbetar mot inom ramen denna 

implementering är: 

 1. Ingen fattigdom 
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1.B skapa policyramverk med fattigdoms- och jämställdhetsperspektiv 

o Implementeringen föreslår att kvalitetssäkring ska ske för att säkerställa sunda 

styrdokument som ska ligga till grund för jämlika medborgardialoger och 

delaktighetsinsatser i Upplands-Bro kommun.  

o Metodutveckla målgruppsanpassade metoder som tar hänsyn till jämställdhetsaspekter 

och socioekonomisk utsatthet. 

 5. Jämställdhet 

5.5 Säkerställ fullt deltagande för kvinnor i ledarskap och beslutsfattande 

o Säkerställa alla kvinnors lika möjligheter till fullt och faktiska deltagande i 

delaktighetsinsatser genom projektorganisationen, då främst kvalitetssäkring från 

referensgruppen och styrgruppen.  

o Säkerställa så inkluderande deltagande som möjligt utifrån olika målgrupper med stöd 

utav målgruppsanalysen. Medborgardialoger som genomförs föreslås resultera i 

kvinnors och såväl andra målgruppers inflytande över beslutsprocesser i det politiska, 

ekonomiska och offentliga livet. 

 10. Minskad ojämlikhet 

10.2 Främja social, ekonomisk och politisk inkludering 

o Upplands-Bro kommun ska möjliggöra och verka för att alla människor, oavsett ålder, 

kön, funktionsnedsättning, ras, etnicitet, ursprung, religion, ekonomisk eller annan 

ställning, blir inkluderade i det sociala, ekonomiska och politiska livet. Detta genom 

kartläggningar av målgrupper i kommunen som möjliggör rätt metod och 

kommunikation för relevant målgrupp. 

o Forskning och motivation för ökat engagemang genom målgruppsanalysen och 

feriearbetarnas dialogarbete ska stärka medborgares deltagarkultur och möjlighet till 

inflytande. 

 11. Hållbara städer och samhällen 

11.3 Inkluderande och hållbar urbanisering 

o Genom att stärka fokus på delaktighet och verksamhetsanpassad metodutveckling ska 

Upplands-Bro verka för en inkluderande, kontextbaserad och hållbar 

samhällsutveckling. 

 16. Fredliga och inkluderande samhällen 

16.6 Bygg effektiva, tillförlitliga och transparenta institutioner 

o Genom att implementera ett systematiserat arbete med delaktighet och 

medborgardialog där styrdokument och processledning för dialoger tydliggörs både 
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internt och externt, bygger Upplands-Bro upp mer effektiva och transparenta 

institutioner med tydligt ansvarsutkrävande för medborgare. 

16.7 Säkerställ ett lyhört, inkluderande och representativt beslutsfattande 

o I enlighet med kommunplanen 2023–2026 ska implementeringen av systematiserad 

delaktighet och medborgardialog verka för att säkerställa ett lyhört, inkluderande, 

deltagandebaserat och representativt beslutsfattande. 

16.10 Säkerställa allmän tillgång till information och skydda de grundläggande friheterna 

o Förlaget verkar för att kommunens systematiserade delaktighetsarbete bygger på god 

kommunikation och information både intern och externt, innan, under och efter 

insatsen har skett. Delaktighetsinsatser ska enligt förslaget kvalitetssäkras dels genom 

målgrupps- och verksamhetsanpassad processledning för att säkerställa allmän tillgång 

till information och skydda grundläggande friheter, i enlighet med nationell 

lagstiftning.  

16.b Främja och verkställ icke-diskriminerande politik och lagstiftning 

o Delaktighetsarbetet a som kommunplanen 2023–2026 har beslutat kring är 

demokratiska metoder som ska verka för och genomdriva icke-diskriminerande 

lagstiftning och politik för en hållbar utveckling. Implementeringen ska säkerställa att 

detta arbete görs. 

 17. Genomförande och globalt partnerskap 

17.19 Utveckla nya sätt att mäta framsteg 

o Projektledaren eller motsvarande ska enligt förslaget utveckla nya 

utvärderingsmetoder och vidareutveckla befintligt arbete för att ta fram mått för 

utvärdering. 
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BILAGA 1 (2)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Dalinne Bojang 
   

Strategiavdelningen 
   
Dalinne.Bojang@upplands-bro.se 

2023-02-24 KS 23/0125  

Kommunstyrelsen 

 

 
Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 
Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 

 
 

Bilaga 1. Principer för medborgardialog 
 

Kommunledningskontorets förslag på principer för medborgardialog har tagits fram i enlighet 

med kommunplanen 2023–2026 och SKR:S rekommenderade principer för medborgardialog. 

För framgång i medborgardialogen föreslås Upplands-Bro kommun följa följande principer: 

 

1. Lyhördhet  

i. Medborgarna i Upplands-Bro kommun har alltid rätt att bli hörda och 

informerade på ett lättillgängligt sätt. Deltagare kan använda olika 

argument och framföra avvikande åsikter, konsensus behöver inte 

uppnås. Det är viktigt att medborgarna känner sig lyssnade på. 

2. God service & kvalitet 

i. I varje medborgardialog ska frågans art, dialogens syfte, 

delaktighetsform, målgrupp och tillgängliga resurser bestämmas och 

påverka utformningen av insatsen.   

ii. Dialogfrågorna måste vara viktiga, angelägna och påverkningsbara så 

att dialogen resulterar i medborgarnytta där medborgare upplever sitt 

deltagande som meningsfullt.  

iii. Dialogprocessen ska utvärderas och utvecklas löpande. I de fall det är 

lämpligt och möjligt ska deltagande medborgare ges möjlighet att bidra 

till utvärderingen av processen.  

iv. Regler och procedurer för dialogen ska präglas av respekt och hänsyn 

till exempelvis de som är ovana att uttrycka sig, är tystlåtna eller har 

avvikande åsikter. 

3. Mångfald   

i. Upplands-Bro kommuns vision ska vara vägledande i 

medborgardialoger.  

ii. Alla medborgare har som minimum rätten att bli erbjudna möjligheten 

att delta även om inte alla vill delta. Medborgardialoger ska vara 

inkluderande och alla medborgare ska ges goda förutsättningar att delta 

i medborgardialog. I varje medborgardialog ska särskild hänsyn tas till 

socioekonomiska villkor, ålder, kön, språk, och eventuella 
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Upplands-Bro kommun Datum   2 (2)  
2023-02-24   

 

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 
Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 

 

funktionsnedsättningar samt ytterligare förutsättningar som kan kräva 

särskild målgrupps- och tillgänglighetsanpassning. Grupper som i hög 

grad är berörda men svåra att nå, ska prioriteras genom uppsökande och 

anpassat arbete.  

4. Medborgarnytta 

i. Medborgardialog ska alltid övervägas tidigt i varje nytt ärende som 

direkt berör medborgarna, de som bor, lever och/eller verkar i 

kommunen, innebär större förändringar och/eller har en långsiktig 

påverkan på samhället. Utveckling ska ske tillsammans med  

ii. medborgare.  

iii. Om det inte anses möjligt att skapa en koppling till den politiska 

beslutsprocessen så bör man överväga att avstå från dialogaktiviteter i 

den frågan.  

iv. Resultatet av medborgardialogen är en del av styrningen i de politiska 

besluten och det ska framgå på vilket sätt hänsyn tagits till resultatet 

inför beslut. Resultatets påverkan på beslutsprocesser ska redovisas i 

beslutsunderlag och beslutsprotokoll. 

v. Resultatet av medborgardialogen ska i lämplig form alltid redovisas 

och återkopplas till deltagare, medborgare och förtroendevalda. I långa 

beslutsprocesser och dialoger ska löpande återkoppling ske till 

medborgarna.   
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PROTOKOLLSUTDRAG 37 (44)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2021-10-27 

 

 

§ 143 SKR nätverk - Medborgardialog som 
systematiskt arbetssätt 

 Dnr KS 21/0471 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att Upplands-Bro kommun deltar i SKR nätverket – 

Medborgardialog som systematiskt arbetssätt som pågår till januari 2023.  

Sammanfattning 

För att stödja kommuner och regioner i fortsatt utveckling av medborgardialog 

bjuder SKR in kommuner och regioner till att delta i ett nätverk för att utveckla 

system som innebär att medborgardialogen blir en naturlig del i 

organisationens styr- och ledningssystem.   

Utvecklingsarbetet fokuseras på att varje kommun eller region utvecklar sitt 

system utifrån egna lokala förutsättningar.  

Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen beslutar att Upplands-

Bro kommun ingår i nätverket och meddelar sitt beslut till SKR.  

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 7 oktober 2021 

 Inbjudan från SKR att delta i nätverk medborgardialog som 

systematiskt arbetssätt  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att Upplands-Bro kommun deltar i SKR nätverket – 

Medborgardialog som systematiskt arbetssätt som pågår till januari 2023.  

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att Kommunstyrelsen 
har beslutat i enlighet med detta. 

Beslutet skickas till: 

 SKR  

 Kommunfullmäktige 
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PROTOKOLLSUTDRAG 38 (44)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2021-10-27 

 

 

§ 144 Val till styrgrupp SKR nätverk 
medborgardialog som systematiskt 
arbetssätt 

 Dnr KS 21/0542 

Beslut 

1. Kommunstyrelsen utser kommunstyrelsens ordförande Fredrik Kjos 

(M) som deltagare i styrgruppen i SKR nätverk gällande 

medborgardialog. Camilla Janson (S) utses till ersättare. 

2. De invalda får i uppdrag att återrapportera till Kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 

För att stödja kommuner och regioner i fortsatt utveckling av medborgardialog 

bjuder SKR in kommuner och regioner till att delta i ett nätverk för att utveckla 

system som innebär att medborgardialogen blir en naturlig del i 

organisationens styr- och ledningssystem.   

Kommunen ska utarbeta en projektorganisation och utse projektledare som på 

hemmaplan har mandat och resurser att driva utvecklingen. Kommunen ska 

även inrätta en styrgrupp där förtroendevalda och ledande tjänstepersoner 

ingår. Beslut om deltagande ska tas av ansvarig styrelse. 

Kommunledningskontoret förslår att kommunstyrelsen utser 

Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Kjos (M) som deltagare i styrgruppen i 

SKR närverk gällande medborgardialog. 

Beslutsunderlag 

 Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse den 11 oktober 2021 

 Inbjudan från SKR att delta i nätverk medborgardialog som 

systematiskt arbetssätt 

Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen utser kommunstyrelsens ordförande Fredrik Kjos 

(M) som deltagare i styrgruppen i SKR nätverk gällande 

medborgardialog. Camilla Janson (S) utses till ersättare. 

2. De invalda får i uppdrag att återrapportera till Kommunstyrelsen. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att Kommunstyrelsen 

har beslutat i enlighet med detta. 
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PROTOKOLLSUTDRAG 39 (44)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2021-10-27 

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Sveriges kommuner och regioner (SKR) 
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From: Sveriges Kommuner och Regioner <utskick@skr.se> 
Sent: den 11 juni 2021 12:16 
Subject: Inbjudan till utvecklingsnätverk – medborgardialog som ett systematiskt 

arbetssätt 
Attachments: SKR Inbjudan medborgardialog som systematiskt arbetssätt.pdf 
 
Categories: TA; JN1968720 
 
SKR bjuder in kommuner och regioner till nätverk för att utveckla system för medborgardialog som 
del i kommunens/regionens styrning 
 
För att stödja kommuner och regioner i fortsatt utveckling av medborgardialog bjuder SKR in 
kommuner och regioner till  
att delta i ett nätverk för att utveckla system som innebär att medborgardialogen blir en naturlig del i 
organisationens  
styr- och ledningssystem.  
Styrningsnätverket är till för kommuner och regioner som redan kommit en bit med sitt arbete kring 
medborgardialog och 
som vill komma vidare med att utveckla ett systemför detta.  
Nätverket innebär ett aktivt åtagande att delta i möten och att arbeta konkret på hemmaplan med 
hur dialogen organiseras  
och systematiseras. 
 
Utvecklingsarbetet kommer att fokusera på att varje kommun eller region utvecklar sitt system  
utifrån sina lokala förutsättningar. 
Projektet pågår under tiden september 2021 t.o.m. januari 2023.  
Första träffen i nätverket är planerad till 29 september 2021  
SKR tar inte ut någon avgift för deltagande i nätverket.  
Deltagande kommun eller region står för sina kostnader.  
 
Anmälan görs på blankett i bifogad inbjudan. 
 
För ytterligare information om projektet kontakta 
Anders Nordh Nils Munthe 
anders.nordh@skr.se nils.munthe@skr.se 
08-452 74 35 08-452 76 94  
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Sveriges Kommuner och Regioner 
info@skr.se, www.skr.se 
Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 
Tfn: 08-452 70 00 Org nr: 222000-0315 

Ekonomi och styrning 
Anders Nordh 

INBJUDAN 

2021-06-10 

 

Inbjudan till utvecklingsnätverk – medborgardialog 

som ett systematiskt arbetssätt, september 2021 – 

januari 2023 

SKR bjuder in kommuner och regioner till nätverk för att utveckla system 
för medborgardialog som del i kommunens/regionens styrning 

Bakgrund 

Sveriges Kommuner och Regioner har sedan 2006 arbetat med 
medborgardialog där syftet är att stödja kommunernas och regioners 
utveckling av medborgardialogen för att stärka den representativa 
demokratin.  

För att uppnå ett engagemang och ett större ansvarstagande för den lokala 
samhällsutvecklingen hos medborgarna visar erfarenheter att  kommuner 
och regioner behöver utveckla system där medborgardialogen blir en del i 
styrningen av organisationen och utgöra ett underlag för beslut.  

Syftet är, dels att på ett bättre sätt ta vara på medborgarnas erfarenheter och 
sakkunskaper, dels att fördjupa kunskapen om vårt demokratiska system 
och det samhällsuppdrag som kommuner och regioner har, dels att öka 
förutsättningarna för att minska spänning i samhället och därmed skapa 
mer socialt hållbara samhällen.  

SKR ser att många medborgardialoger genomförs i kommuner och 
regioner, olika metoder får ett ökat fäste som till exempel möjligheten för 
medborgare att lämna e-förslag eller delta i en medborgarpanel, vi får 
också fler exempel på kommuner som prövar medborgarbudget, på senare 
tid särskilt inom landsbygdsutveckling. Vi ser dock ett fortsatt behov av att 
medborgardialog i större utsträckning blir ett systematiskt arbete i 
kommuner och regioner inte minst för att undvika att medborgardialog 
bedrivs i projektform eller som pilotsatsningar som inte skapar nytta. 
Medborgardialog behöver institutionaliseras och därmed bli en del av en 
kommuns eller regions strategiska arbete för att stärka besluten, stärka 
demokratin och öka effektiviteten i verksamheten.  
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SKR möter en ökad efterfrågan från våra medlemmar på stöd i arbetet med 
att göra medborgardialogen mer systematisk och som bibehålls även om 
det sker ett maktskifte eller byte av personer i ledande ställning. 

SKR har  tagit fram en styrkarta som beskriver medborgardialog när den är 
en del av styrningen. Styrkartan har utvecklats tillsammans med kommuner 
och regioner över tid och den senaste togs fram 2019 

 

För att stödja kommuner och regioner i fortsatt utveckling av 
medborgardialog bjuder SKR in kommuner och regioner till att delta i ett 
nätverk för att utveckla system som innebär att medborgardialogen blir en 
naturlig del i organisationens styr- och ledningssystem. Styrningsnätverket 
är till för kommuner och regioner som redan kommit en bit med sitt arbete 
kring medborgardialog och som vill komma vidare med att utveckla ett 
systemför detta. Nätverket innebär ett aktivt åtagande att delta i möten och 
att arbeta konkret på hemmaplan med hur dialogen organiseras och 
systematiseras  

Utvecklingsarbetet kommer att fokusera på att varje kommun eller region 
utvecklar sitt system utifrån sina lokala förutsättningar.  

Syfte och mål 

Utveckla system där medborgardialog ingår i strukturen för styr- och 
ledningssystem. Lärande exempel skall spridas till andra kommuner och 
regioner som inspiration till eget utvecklingsarbete. 

Upplägg av arbetet i nätverket 

Arbetet bygger på kontinuerliga träffar i nätverk där vi stegvis går igenom 
viktiga delmoment för att medborgardialogen ska bli en naturlig del i 
styrningen.  

Arbetet bygger på ett aktivt deltagande med arbete mellan nätverksträffarna 
och deltagande i diskussioner samt övningar under regelbundna träffar.  
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Det är viktigt att kunna lägga sitt fulla fokus på mötena och att avsätta tid 
till att reflektera och diskutera med kollegor mellan mötena. Deltagande 
kommuner och regioner kommer ibland att paras ihop med andra 
kommuner/regioner i nätverket för att arbeta gemensamt kring olika frågor. 
Vid träffarna kommer det att finnas gott om tid för diskussion och 
reflektion. Deltagande kommuner och regioner förutsätts vara motiverade 
att skapa arbetsplaner och mål utifrån diskussionerna som förs, samt att 
arbeta aktivt för att uppnå dessa.  

Arbetet i nätverket utgår från en struktur där arbetet sker stegvis och där 
möjlighet finns till individuella variationer.  Vid varje nätverksträff 
medverkar experter och inspiratörer som ger en bredare omvärldsspaning, 
gästföreläsningar på engelska kan förekomma.  

Under hösten 2021 kommer nätverket att ske genom digitala möten över 
Zoom som och hållas en gång i månaden. Under våren 2022 kan det 
eventuellt bli aktuellt med möten där fysisk närvaro är möjlig – vi kommer 
dock alltid att göra det möjligt att delta på distans för de som vill göra 
detta.  

Kommunen/regionen skall utarbeta en projektorganisation och utse 
projektledare som på hemmaplan har mandat och resurser att driva 
utvecklingen. Vilja, kompetens, erfarenhet och förtroende i organisationen 
är viktiga komponenter för en projektledare. Kommunen/regionen skall 
även inrätta en styrgrupp där förtroendevalda och ledande tjänstepersoner 
ingår. Beslut om deltagande ska tas av ansvarig styrelse. 

 

Planerade nätverksträffar 

31 augusti 10-12 förmöte ”drop in” för de som är nyfikna på nätverket 

1. 29 september 9.30-16.00 Första nätverksträffen  
10.00-12.00 introduktion till nätverket, förväntningar på nätverket, 
introduktion till en systematisk medborgardialog – öppet för alla - 
projektgrupp, förtroendevalda, ledning och andra intresserade   
13.00-16.00 Arbete med projektgrupper och ledare med arbetssätt, 
innehåll och fokus för kommande möten.  
 

2. 27 Oktober – 9.00-15.00 Fokus på principer och organisation för 
medborgardialog (för projektgrupp). 
 

3. 8 December 9.00-15.00 Fokus på styrning och dialogens fråga (för 
projektgrupp). 
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4. Januari 2022 9.00-15.00 Fokus på det praktiska dialogarbetet (för 
projektgrupp och intresserade parter från organisationen. 
 

5. Februari 2022 9.00-15.00 Fokus på Kommunikation och 
utvärdering (för projektgrupp).  
 

6. Mars 2022 9.00-15.00 Uppsamlingspass och utvärdering av 
processen så långt. Fokus på att skapa handlingsplaner för det 
fortsatta arbetet.   

Målgrupp 

Kommuner och regioner bjuds in att delta i projektet. Målgruppen är 
ledande politiker och tjänstemän samt ansvariga för medborgardialog i 
kommuner och regioner.  

Kostnad 

SKR tar inte ut någon avgift för deltagande i nätverket. Deltagande 
kommun eller region står för sina kostnader.  

Tidplan 

Projektet pågår under tiden september 2021 t.o.m. januari 2023.  
Första träffen i nätverket är planerad till 29 september 2021.  

Vid många anmälningar kommer förbundet ta ut ett antal kommuner och 
regioner som deltagare i nätverket. Bekräftelse om plats i projektet kommer 
att ges. 

Anmälan om deltagande 

Anmälan kan göras på bifogad blankett som skickas till Anders Nordh, 
anders.nordh@skl.se senast den 1 september 2021. 

Ytterligare information 

För ytterligare information om projektet kontakta.  

Anders Nordh   Nils Munthe 

anders.nordh@skr.se  nils.munthe@skr.se 

08-452 74 35   08-452 76 94  
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INTRESSEANMÄLAN till att delta i utvecklingsnätverk 
– medborgardialog som ett systematiskt arbetssätt 

 
Kommun/ Region:________________________________________ 

 

Kontaktperson:___________________________________________ 

 

Adress:_________________________________________________ 

 

Telefon:____________________Mobil:_______________________ 

 

E-post:__________________________________________________ 

 

Anmälan insänds till:  

Sveriges Kommuner och Regioner, Demokratisektionen, Anders Nordh, 
118 82 Stockholm, Eller via e-post anders.nordh@skr.se  
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Medborgardialog  
i styrning 
FÖR ETT STÄRKT DEMOKRATISKT SAMHÄLLE 
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Medborgardialog 
i styrning
FÖR ETT STÄRKT DEMOKRATISKT SAMHÄLLE 
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Inledning 

Sveriges Kommuner och Landsting har sedan 2006 drivit Projekt Medborgar
dialog med uppdrag att stödja kommuner, landsting och regioner i att utveckla 
medborgardialogen i styrning och verksamhetsutveckling för ett demokra
tiskt och socialt hållbart samhälle. 

Under dessa tolv år har projektet samarbetat med i princip alla kommuner, 
landsting och regioner och vi kan se att utveckling pågår för att skapa delak
tighet för medborgarna som gör det möjligt att både få inflytande men också 
för att ta ansvar för det lokala samhällets utveckling. 

Projektet har gett ut två tidigare skrifter av hur medborgardialog kan ut
göra en del i styr och beslutsprocesser och vi ser nu att det behövs en upp
datering av hur medborgardialogen kan användas för detta. I vårt samarbete 
och utvecklingsarbete tillsammans med kommuner, landsting och regioner 
så utvecklas hela tiden både teori och praktik och vi finner ett behov av att 
sprida de erfarenheter som görs inom området. Det ger möjlighet för andra 
kommuner, regioner samt myndigheter och forskare att ta del av erfarenheter 
vi gjort sedan 2006. 

Som komplement till denna skrift ger vi också ut två andra skrifter med 
praktiska erfarenheter av två system för medborgardialog, Medborgarbudget 
och Medborgardialog i komplexa frågor. Vi har också samarbetat med Hans 
Abrahamsson, tidigare forskare vid Göteborg Universitet, Globala studier 
som gjort en genomgång av forskning och teorier om varför medborgardialog 
blir allt viktigare för både social hållbarhet och för en utveckling av en stark 
demokrati och där ett självstudiematerial tagits fram. 

Vi hoppas ni ska finna det intressant att ta del av dessa skrifter och att det 
kan leda till diskussion och utveckling i er egen verksamhet. Skriften kan läsas 
på olika sätt, från pärm till pärm, eller något avsnitt som är särskilt intressant 
och för att få en överblick så kan du starta med sammanfattningen.  

Stockholm i maj 2019

Mattias Jansson 
Sektionschef 
Demokrati och styrning

Sveriges Kommuner och Landsting
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KAPITEL 1
Bakgrund
Sveriges Kommuner och Landsting har sedan 2006 drivit projektet 
Medborgar dialog. Det första beslutet togs redan 2003 av Kommunförbun
dets och Landstingsförbundets kongresser. I början av 2000talet kom den 
omfattande Demokratiutredningen som lyfte medborgarnas minskade vilja 
att rösta och minskade intresse för att vara med i politiska partier samt i det 
traditionella civilsamhällets organisationer. Forskare lyfte alarmistiskt att 
det inte skulle finnas politiker på lokal nivå 2017. 2002 upplevde vi det lägsta 
valdeltagandet sedan 1950talet även om det fortfarande var på en hög nivå 
i internationell jämförelse. De båda medlemsförbunden fattade då, på sina 
kongresser 2003, beslut om att medborgardialogen behövde stärkas och att 
förbundens kansli skulle arbeta stödjande till och utvecklande med kommu
ner, landsting och regioner. Under de första åren utforskades området. 2006 
startades projekt Medborgardialog och det första året, som också var valår, 
ägnades åt att besöka ett sextiotal kommuner och hälften av landstingen/ 
regionerna för att få förståelse för hur de uppfattade medborgardialogen och 
vad som behövde utvecklas. Det som framgick tydligt vid dessa besök var att 
dialoger med medborgarna hade skett ad hoc och alldeles för sent i besluts
processerna. Dialogerna skedde ofta när det redan fanns ett beslut som man 
försökte övertyga medborgarna om var det rätta beslutet. Många upplevde 
dialogerna som obehagliga och aggressiva möten där de förtroendevalda fick 
stå i skottgluggen, ta emot kritik och mycket ilska. Den andra formen av dialog 
som förekom var att förtroendevalda och tjänstepersoner åkte ut till framför
allt mindre orter som låg utanför centralorten och inbjöd till möte där man 
genomgående frågade vad medborgarna önskade sig. De förtroendevalda som 
deltog i intervjuerna upplevde även dessa dialoger som problematiska för man 
kom hem från mötena med en önskelista som det inte fanns någon möjlighet 
att uppfylla. I princip ingen av de besökta kommunerna eller landstingen/ 
regioner hade någon systematik i hur man arbetade med medborgar dialoger 
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där mål, syfte, målgrupp och process var klarlagd innan det genomfördes 
medborgardialoger. Det fanns inte heller någon särskild profession som ar
betade med att genomföra medborgardialoger.

Besöken/intervjuerna i kommunerna och landstingen/regionerna resul
terade i inriktningen som valdes i projektet att, dels arbeta med kunskaps
uppbyggnad både för förtroendevalda och tjänstepersoner, dels med 
utvecklings arbete tillsammans med kommuner, landsting och regioner som 
var intresserade av att utveckla ett mer systematiskt arbete med medborgar
dialoger som del i styrningen. 

Varför medborgardialoger?

Varför har medborgardialoger blivit allt mer angelägen för kommuner och re
gioner och dess förtroendevalda och tjänstepersoner, trots att valdeltagande 
har ökat och Sverige sägs ha en stark demokrati? Vad är det som trots det gör 
att gapet mellan medborgarna och dess förtroendevalda ökar? 

Projekt Medborgardialog har under ett antal år samarbetat med forskaren 
Hans Abrahamsson som studerat hur samhällsomdaningen påverkar behovet 
av att utveckla demokrati och komplettera den med medborgardialog. I en 
kort sammanfattning beskriver han utmaningarna på detta sätt:

”Samhällsomdaningen har medfört att samhällen blivit (och fortsätter att 
bli) alltmer heterogena, socialt polariserade och därmed präglade av nya so
ciala konfliktlinjer samtidigt som statens roll förändrats. Staten har självmant 
dragit sig tillbaka (eller tvingats dra sig tillbaka) i det politiska rummet och 
överfört alltfler uppgifter till lokal nivå – inte minst när det gäller att hantera 
dessa nya (såväl socioekonomiska som sociokulturella) konfliktlinjer. Därtill 
kommer att sammanflätningen av det lokala med det globala medfört ett antal 
nya samhälleliga fenomen som vi inte ens skulle kunna föreställa oss skulle 
kunna hända – unknown unknowns. Dessa nya samhälleliga fenomen är kom
plexa till sin karaktär, dels på grund av att vi saknar beprövade erfarenheter 
från hur de skall kunna hanteras, dels på grund av att de är lokalt specifika och 
kontextberoende. De är därtill i ständig förändring vilket gör att problemen 
är svåra att sätta ord på och definiera – the problem of the problem is the pro
blem. Detta innebär att det är endast tillsammans med de medborgare som 
berörs som problemen kan formuleras och åtgärder för att hantera dem kan 
identifieras och genomföras. Detta behov av inbjuden medborgardialog upp
ifrån sammanfaller med medborgarnas önskemål om att få göra sin röst hörd 
och om ökad delaktighet i det politiska beslutsfattandet. Den ökade individual
isering som följer i samhällsomdaningens spår med allt större tillgång till in
formation och olika sociala nätverk har nämligen samtidigt medfört att männ
iskor ökat sin tilltro till sin egen förmåga och tappat tilltro till auktoriteter och 
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etablerade samhällseliters intresse av att komma tillrätta med lokala problem. 
I stället finner man nya auktoriteter företrädesvis på sociala medier eller i an
dra digitala forum, som man väljer att följa. Det politiska landskapet förändras 
och människor söker mer direktdemokratiska former för att kollektivt kunna 
kanalisera sina kollektiva anspråk på den lokala utvecklingen än vad de tradi
tionella partipolitiska systemen kan erbjuda på egen hand”.

Vår tids komplexa samhällsfrågor ger också medborgardialogen en vik
tig roll för att förbättra beslutsunderlag och effektivitet vid genomförande 
av kommunala handlingsplaner. En medskapad och tillitsbaserad samhälls
styrning är därtill av betydelse för att värna demokratin och stärka det repre
sentativa politiska systemets legitimitet. Medborgardialogens betydelse ökar i 
arbetet med lokal anpassning och genomförande av Agenda 2030. Den blir ett 
viktigt medel för att underlätta Sveriges ambitioner att vara ledande i  arbetet 
med FN:s globala mål för en hållbar utveckling. Medborgardialogens roll vid 
genom förandet av Agenda 2030 liksom svenska åtaganden vid implemen
tering av en rad andra internationella konventioner (till exempel frågan om 
mänskliga rättigheter) och regionala överenskommelser (till exempel Europa
rådets olika beslut) ställer förnyade krav på att utveckla styrkedjor som stärker 
kommunal handlingskraft när det gäller ett lokalt verkställande av såväl natio
nella som övernationella beslut. Det handlar alltså att knyta ihop det globala 
med det lokala. Du kan läsa mer om Samhällsomdaning och medborgardialog 
på följande webbsida: https://www.omvarldskunskap.se

Kommuner och regioner har två roller, de är både serviceaktörer och 
demokrati aktörer. Under många år i och med införandet av NPM (New 
Public Management) så har serviceaktörskapet varit i fokus. Det handlar 
om att tillse att medborgarna ska få den välfärd som de har rätt till och att 
den utförs rättvist, rättssäkert, i rätt tid och med god kvalitet. Demokrati
aktörskapet har inte prioriterats på samma sätt möjligtvis utifrån att det tas 
för självklart och det finns en föreställning att alla vet vad demokrati inne
bär och värnar detta. Det visar sig dock att demokratiaktörskapet behöver 
utvecklas genom ett aktivt arbete för legitimitet för systemet, förståelse för 
prioriteringar, ökad delaktighet både för att kunna påverka och ta ansvar. 
Medborgar dialogen spelar en viktig roll i detta. 

Det är i denna brytningstid som medborgardialoger för att stärka det demo
kratiska systemet blir av speciellt stor betydelse. 

8
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KAPITEL 2
Begrepp 
När ett verksamhetsområde utvecklas så prövas också olika begrepp för att 
beskriva, förklara och rama in området. Många begrepp som blir populära 
används bredare än vad de egentligen borde och de kan till och med mot
verka förståelsen för begreppet och därmed utvecklingen. Här nedan följer 
en förklaring till hur begreppen inom SKL:s arbete med medborgardialog 
definieras utifrån de erfarenheter som gjorts i projektet. 

Medborgare 

Medborgare är det första ordet som behöver förklaras. Under åren har det 
förts många diskussioner om vilket begrepp som bäst beskriver de som kan 
vara berörda av medborgardialoger. Inom projekt Medborgardialog har vi valt 
medborgare som begrepp. Genom att titta på hur begreppet används inom 
forskningen, i utredningar och internationellt är medborgare ett begrepp som 
vi uppfattar beskriver en bredare målgrupp än till exempel invånare. Invånare 
definieras som de som bor på en viss plats vilket begränsar gruppen som behö
ver delta i en medborgardialog. Medlem i en kommun används i lagtext för de 
som är skrivna i en kommun. Medborgare ska inte förväxlas med medborgar
skap som innebär juridiska rättigheter. Medborgare ges en bredare beskriv
ning om man ser till äldre beskrivningar där man kan vara medborgare i en 
stat, medborgare i en stad och medborgare i en grupp. I nutidabeskrivningar 
kan man vara EUmedborgare, världsmedborgare etcetera. I engelsktalande 
länder använder man begreppet citizen och i tyskan bürger när de beskriver 
de som deltar i en medborgardialog vilket översätts till medborgare. Projekt 
Medborgardialog definierar därför medborgare som de som bor, verkar, lever i 
eller har en relation till kommunen eller regionen. 
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Medborgardialog

Det finna även behov av att definiera ordet medborgardialog för att ge en tydli
gare bild av vad det innebär och för att skilja begreppet i förhållande till  andra 
samtal och dialoger. Medborgardialog i kommunens eller regionens hägn 
innebär att medborgardialoger anordnas i frågor som är påverkbara och där 
beslutsfattare är påverkbara. Frågan och målgrupp ska vara tydligt definierad 
liksom påverkbarheten. Det ska ske systematiskt och resultatet ska användas. 

Vad är inte medborgardialog 

För att ytterligare tydliggöra begreppet medborgardialog är det viktigt att be
skriva vad som inte är medborgardialog. 

Det är inte en medborgardialog när ett beslut redan är fattat eller det finns 
ett tydligt ställningstagande och där de förtroendevalda inte är beredda att 
ändra sin ståndpunkt utan mötet med medborgarna handlar om att informera 
om beslutet. Informationsmöten är viktiga och lägger grunden för förtroende 
och delaktighet och bör genomföras genom fysiska möten eller genom webb
information. Det viktiga är dock att kalla det för vad det är, alltså information 
och inte medborgardialog, då det inte finns någon påverkansmöjlighet. 

Den enskilde politikern har en mängd samtal i olika forum och på olika 
platser. Dessa samtala är viktiga för att prata politik och upprätthålla det 
 demokratiska samtalet, det är dock inte medborgardialog. Medborgardialog 
kan aldrig ersätta det partipolitiska samtalen utan är kopplade till kommu
nens och regionens kompetensområden.

Dialog med de som använder välfärdstjänsterna, brukare, elever, föräldrar,  
klienter, patienter etcetera är viktiga dialoger för att få återkoppling på verk
samheter och ger utvecklingsmöjligheter. ”Brukardialogen” är dock inte 
medborgardialog eftersom den riktas mot endast en grupp som använder en 
tjänst och oftast svarar på frågan hur tjänster upplevs eller behöver utvecklas. 
Brukardialogen är viktig i kommunens och regionens roll som serviceaktör. 
Medborgardialogen har ett bredare anslag och försöker få olika gruppers per
spektiv på en fråga och omfattar också frågorna varför och vad? Medborgar
dialogen blir därför central för rollen som demokratiaktör.

Kommunikation är inte heller samma sak som medborgardialog. Kommu
ner och regioner kommunicerar om verksamheten på ett flertal sätt för att 
göra den känd, för att beskriva kvalitetsnivåer, för att informera om vad som 
kommer att hända inom olika verksamheter med mera. Kommunikation är 
viktig och kanske än viktigare när lokala medier läggs ner och var och en kan 
skapa sina egna nyheter via social medier. Kommuners och regioners roll att 
kommunicera fakta snabbt och korrekt blir därför allt mer centralt. 
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Marknadsföring av kommuner och regioner har ökat under de senaste åren 
och mer resurser läggs på detta. Regionernas utvecklingsuppdrag kan också 
sägas innefatta marknadsföring för regionens möjliga tillväxt. Marknads
föring är dock inte heller medborgardialog utan har ett eget syfte för att fram
stå som attraktiv för etablering av medborgare, företagare och andra aktörer. 

Medborgardialog är inte heller något som tjänstepersoner gör själva, det 
krävs att förtroendevalda är engagerade, fattar beslut och äger processen för 
att det ska bli på riktigt, om något viktigt som skapar resultat. 

Styrning

Styrning är ett mångfacetterat begrepp och det finns många olika beskrivningar  
av vad styrning kan innehålla såsom regelstyrning, ekonomistyrning, målstyr
ning, resultatstyrning, processtyrning, New Public Management,  Public Va
lue Management, tillits baserad styrning etcetera. Egentligen kan det sägas 
att styra en kommun eller region är en konst som innehåller alla dessa for
mer av styrning beroende på olika faktorer till exempel om det finns en stark 
rättighets lagstiftning för verksamheten, om det är ett frivilligt åtagande, om 
det är ett utvecklingsansvar för territoriet eller om det är tvär sektoriella frågor 
som påverkar alla verksamheter. En stor del av styrformerna  beskriver styr
ningen utifrån ett serviceaktörskap. I demokratiaktörskapet ingår medbor
gardialog som en del i styrningen och kan, dels utgöra ett av flera underlag till 
 beslut, dels vara en del i ett utvecklingsarbete, dels vara lagstyrd som i plan 
och bygglagen. Utgångspunkten är att medborgardialogen ska utgöra ett stöd 
till det representativa systemet. 

Dialoginitiativ 

Oftast är det kommunen eller regionen som tar initiativ till medborgardialog 
för att det finns behov av kunskap från medborgarna eller behov av att bygga 
förtroende och tillit. Under de senaste tio åren har kommuner och regioner 
börjat forma system för detta. Det som dock upplevs som svårt är när med
borgare eller medborgargrupper själva tar initiativ till medborgardialoger 
och väljer plats och metod. Detsamma gäller när samhällsutvecklingen leder 
till komplexa situationer som kräver mångas delaktighet för att lösa problem 
till exempel otrygghet, social oro, gruppkonflikter eller nedläggning av skola, 
förtätning av områden etcetera. Kommuner och regioner behöver utforma 
system för att bjuda in till dialog men systemet behöver också kunna hantera 
att initiativ kommer från andra såsom medborgare, andra myndigheter eller 
civilsamhället. I ett styrsystem för medborgardialog behöver detta ingå.
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Vägval 

För att systematisera medborgardialogen behöver kommuner och regioner 
utveckla kompetens för att göra vägval. Att göra vägval innebär att det är klar
gjort hur beslut om medborgardialog förbereds och var beslut om medborgar
dialog fattas. I kompetens ligger analys, kategorisering och beslut. I analysen 
finns de två frågor som projekt Medborgardialog definierat som avgörande 
för att genomföra en medborgardialog: 

 > Är frågan påverkbar? 
 > Är vi som beslutsfattare påverkbara? 

Om svaret är nej på någon av dessa frågor bör inte en medborgardialog ske, 
däremot kan informationsinsatser behöva göras. 

I analysen ingår dock flera delar till att början med kan en kontextanalys 
vara till nytta. Följande kontextanalys har utvecklats av forskarna Martin 
Westin och Alexander Hellqvist på Swedesd, Uppsala Universitet.

figur 1. Kontextanalys

 

Institutioner

Aktörer

Vilket utrymme för dialog ger formella regelverk?

Vilket utrymme för dialog ger informella normer och arbetssätt?

Vilka resurser finns för dialog och åtgärder?

Vilka är de viktigaste aktörerna?

Vilka åsikter har aktörerna om problemet och lösningar?

Vilken makt, kompetenser och relationer har de viktigaste aktörerna?

De flesta beslut i en kommun tas utan att det sker någon medborgardialog. 
När kommunen eller regionen har beslutat sig för att ha medborgardialog 
 eller att initiativ tagits till dialog från andra behöver beslut om form tas. Ned
anstående fyrfältare har som syfte att analysera och göra riskanalys utifrån 
frågan som dialogen ska behandla för att göra vägval av vilken form av dialog 
som behövs för att nå framgång. Fyrfältaren är utvecklad tillsammans med 
Martin Sande, Dialogues. 
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figur 2. Vägval

Makt med

Makt över

NärhetAvstånd

Vi beslutar 
– medborgarna gör

Vi medskapar 
lösningar

Vi bestämmer Vi bjuder in, 
på våra villkor

I det nedersta vänstra hörnet finns de beslut som de förtroendevalda eller 
tjänstepersonerna tar utan medborgardialog. Det kan vara regelstyrda  beslut 
som tas av tjänstepersoner utifrån lagar och riktlinjer eller det kan vara  beslut 
där en tydlig politisk inriktning är definierad. Det är också de frågor där poli
tiken har svarat nej på frågorna om påverkbarhet. Besluten fattas alltså över 
medborgarna med ett avstånd från dem. 

I det nedersta högra hörnet befinner sig de flesta medborgardialoger 
som sker idag. Kommuner och regioner vill vara nära sina medborgare i sitt 
besluts fattande och inbjuder till dialog. Det är kommunen eller regionen som 
bestämmer över målgrupp, metod och hur de använder resultatet. Det blir en 
del i det representativa systemets beslutsfattande. 

I det övre vänstra hörnet väljer kommunen eller regionen att lämna över 
ett visst ansvar till medborgarna. Man bestämmer fortfarande över form och 
resurser samt hur det ska följas upp. Ofta utses stödperson från organisatio
nen men det är medborgarna som tar ansvar för genomförande. Ett exempel 
på detta är många av de ungdomsråd som kommunerna har. Syftet är att dela 
ansvar. 

I det övre högra hörnet arbetar kommunen och regionen i medborgar
dialog tillsammans med medborgarna för att tillsammans medskapa lösning
ar på mer komplexa frågor. I komplexa frågor behövs både närhet och delat 
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ansvar/makt för att finna lösningar. Komplexa frågor kan, dels vara ”mjuka” 
som social oro, otrygghet etcetera, dels vara ”hårda” som nedläggningar av 
olika verksamheter, byggnation och förtätning av området etcetera vilka kan 
leda till motstånd och konflikter. Initiativ till medborgardialoger kring kom
plexa frågor kommer inte alltid från kommunen/regionen utan kan komma 
från initiativ från medborgare eller andra aktörer eller genom att samhälls
utvecklingen kräver samarbete och dialog. 

I analysen om vilken form av medborgardialog som ska användas kan man 
använda fyrfältaren för riskanalys och ställa sig frågorna; vad händer om en 
medborgardialog inte genomförs eller behandlas på fel sätt? 

Delaktighetstrappan 

I analysen av vilken form av medborgardialog man ska genomföra kan SKL:s 
delaktighetstrappa också användas. SKL:s delaktighetstrappa behöver också 
förklaras inte minst i förhållande till sin inspirationskälla Sherry Arnsteins 
delaktighetstege. 

DELAKTIGHETSTRAPPA

Information

Konsultation

Dialog

Inflytande

Medbeslutande

SKL:s delaktighetstrappa.
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SKL valde bort de lägre nivåerna från Arnsteins steg utifrån syftet för hur 
kommuner och regioner uppmuntrades att använda den. SKL:s syfte var att 
kommuner och regioner skulle bli mer systematiska och strukturerade när 
de valde att genomföra medborgardialoger. Trappan ger en beskrivning av 
omfattning och djup av delaktighet från information som skapar möjlighet 
till delaktighet till medbeslutande som innebär både medskapande i lös
ningar, deltagande i beslut och genomförande. Att det formats som en trappa 
 beskriver just omfattningen och djupet av delaktighet. Men innebär inte att 
det översta trappsteget är bättre än de andra utan val av omfattning av delak
tighet ska göras utifrån det behov som finns för varje medborgardialog.

För att nå systematik i valet av metoder för medborgardialog så är alltså syftet 
med SKL:s trappa att skapa medvetenhet om vilken omfattning och djup av del
aktighet kommunen/regionen vill erbjuda medborgarna i medborgardialogen. 
Genom att medvetandegöra detta görs det även tydligt för medborgarna vilket 
inflytande de kan förvänta sig i den aktuella frågan för medborgardialog. 

Information – beslut är taget om att inte genomföra medborgardialoger men 
kommunen/regionen tar ställning till vilken information som måste ges för 
att medborgarna ska ha kunskap om frågan och på så vis ha en grundläggande 
förutsättning för delaktighet. En utveckling som skulle vara önskvärd här för 
att möjliggöra ett bättre ansvarsutkrävande vore att även politiska ställnings
tagande kring frågan beskrevs. 

Konsultation – beslut om att genomföra medborgardialog är taget. 
Kommunen /regionen har ett antal alternativ som de vill att medborgarna tar 
ställning till. Konsultation innebär att den enskilde medborgare får tycka till 
utan att behöva höra eller ta del av vad andra medborgare tycker i frågan. 

Dialog – beslut om att genomföra medborgardialog är taget. Kommunen/ 
regionen bjuder in eller söker upp grupper för att höra om deras synpunkter 
kring en särskild fråga. Medborgare får möjlighet att träffas och höra andra med
borgares synpunkter men det finns ingen strävan efter konsensus. Kommunen/
regionen för in de olika synpunkterna som underlag till beslutsunderlag. 

Inflytande – beslut om att genomföra medborgardialog är taget. Kommunen/ 
regionen bjuder in och/eller söker upp grupper av medborgare och involverar 
dem i en längre process för att ta fram förslag till lösningar som presenteras 
för politiken. Medborgare får möjlighet att möta andra medborgare för att 
bryta sina perspektiv med varandra, för att skapa kunskap och mer hållbara 
lösningar. 
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Medbeslutande – beslut om att genomföra medborgardialog är taget. Kom
munen/regionen bjuder in och/eller söker upp medborgare/grupper för att 
involvera dem i längre processer där medborgarna tillsammans med för
troendevalda, tjänstepersoner och andra aktörer i samhället medskapar, 
 beslutar och tar ansvar för lösningars genomförande. 

Erfarenheter visar att i en och samma medborgardialog kan man växla mel
lan olika metoder som innebär olika omfattning och djup av delaktighet samt 
att det underlättar för medborgarna som deltar att få kunskap om vad de kan 
förvänta sig i olika steg. 

SKL:s trappa stödjer kommuner och regioners val av omfattning och djup 
av delaktighet för medborgare i de olika medborgardialoger som organisatio
nen ska genomföra. 

Arnsteins tog fram stegen för att analysera genomförda medborgardialoger 
och den kan vara användbar för detta även idag när kommuner och regioner 
ska utvärdera dialoger som genomförts. Inte minst kan det användas för att 
synliggöra dolda syften som kan motverka dialogens trovärdighet. Dock gör 
Arnstein andra tolkningar av vissa begrepp än vad som gjorts i SKL:s del
aktighetstrappa.

figur 3. Armsteins delaktighets stege

Medborgarkontroll

Delegerad makt

Partnerskap

Blidkande

Konsultation

Information

Terapi

Manipulation

Medborgarmakt

Symboliskt 
deltagande

Icke-deltagande
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KAPITEL 3
Styrkarta under utveckling 
Projekt Medborgardialog har sen starten utifrån nationella och internationella  
erfarenheter utvecklat det vi valt att kalla Styrkarta för medborgar dialog. 
Bakgrunden till styrkartan är att det framkom i de intervjuer som genom
fördes att kommuner och regioner hade valt metoder innan de beslutat om 
vad dialogen skulle handla om och vilka som skulle delta. Det fanns ingen tyd
lig koppling till beslutsprocesser, det var inte tydligt om frågan var påverkbar 
och alla hade olika bilder av varför dialogen skulle genomföras. Det behövdes 
ett system för att inte medborgardialogen skulle bli kontra produktiv. Styr
kartan har hittills funnits i två versioner och nu utvecklas den tredje. 

2007 års version 

Styrkartan som togs fram under 2007 var framförallt inspirerad av Toronto 
stad som under mer än tio år hade arbetat aktivt med medborgardialoger både 
i budgetprocessen och i förändringen av hamnområde till bostads område. 
Toronto lyfte fram att det behövdes en politisk vilja och ett engagemang från 
tjänstepersoner för nå framgång och ett viktigt mål för dem var att bättra på 
deras rykte som en stad att leva ett gott liv i och där man som medborgare 
hade möjlighet att påverka samhällsutvecklingen. Vi tolkade Torontos fram
gångsfaktorer i nedanstående styrkarta och använde de som hjälp till svenska 
kommuner och regioner i deras utveckling av systematik. 
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Rykte

Principer för
Medborgar-

dialog
Nytta

Systematisk återkoppling,
utvärdering och förbättring

Kommunikationsprocess

Dialogprocess

Styrningsprocess

2013 års version 

2013 uppdaterades SKL:s skrift om hur medborgardialog kan vara en del i 
styrningen. Projekt Medborgardialog hade tillsammans med kommuner och 
regioner i nätverk arbetat för att utveckla en systematiskt medborgardialog 
som hade bäring både på styrprocesser och verksamhetsutveckling. Princi
per för varför kommunen/regionen skulle arbeta med medborgardialoger 
blev viktigare och en särskild profession för att hantera medborgardialoger 
började anställas. Erfarenheterna visade också att mål och syfte för varje 
medborgar dialog behövde tydliggöras för att skapa trovärdighet. 2013 års 
styrkarta ser ut som nedan. 

SKL:s styrkarta 2007. 

SKL:s styrkarta 2013. 
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2019 års version 

Under den senaste mandatperioden har vi återigen bjudit in till olika nätverk 
för att utveckla styrsystem och modeller för medborgardialog. Syftet har dels 
varit att utveckla styrningen och verksamhetsutvecklingen, dels demokratin 
och social hållbarhet. Det som framkommer tydligt i kommuners och regio
ners arbete är att det interna arbetet för att institutionalisera medborgar
dialog som en del i styrningen tar längre tid än vad som tidigare antagits. Det 
krävs, dels tydliga strukturer med styrdokument, organisation och besluts
fattande, dels en förändrad kultur där politiska beslut om dialog slår igenom 
och där medborgarna ses som resurser i samhällsutveckling. Det tar tid att 
förändra en kultur där både tjänstepersoner och förtroendevalda har som ut
gångspunkt att de vet vad som behöver göras och tar beslut för medborgarna 
till att ha nätverk och samarbete som grund och en vilja att åstadkomma för
ändring tillsammans med medborgarna. Medvetna val för att institutionali
sera måste alltså utvecklas. Styrkartan delas också i två nivåer, en som avser 
grunden för alla medborgardialoger i en kommun eller region och en del som 
behöver genomföras för att forma varje medborgardialog. 2019 års styrkarta 
ser ut som nedan. 

I följande kapitel går vi igenom varje del av styrkartan. 

SKL:s styrkarta 2019. 
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KAPITEL 4
Principer, löften  
och organisation 
Första delen i styrkartan består av principer/riktlinjer, löften till medborgarna  
och organisation. Dessa utgör grunden för alla medborgardialoger inom kom
munen och regionen. I de nätverk som genomförts har det visat sig att det 
behöver sättas av tid för processen att bygga denna grund för att skapa för
ståelse för medborgardialogens mål, syfte och resultat i organisationen och 
skapa möjlighet till institutionalisering.

Principer/riktlinjer

När det gäller principer/riktlinjer så kan de återfinnas i särskilda dokument, i 
riktlinjer med bredare fokus på samarbete eller som del i budget dokumentet.  
Det finns inget rätt eller fel utan var dessa placeras utgår från den lokala kon
texten. 

Principerna/riktlinjerna bör svara på åtminstone dessa tio frågor. 
 > Varför ska vi ha medborgardialog? 
 > Vilka mål har vi för medborgardialogen? 
 > Vilka strategier har vi för att nå målen?
 > Hur ska resultaten användas och hur ska de komma in i styrningen?
 > Hur ska återkoppling ske?
 > Hur hanterar vi interna initiativ till medborgardialog?
 > Hur hanterar vi externa initiativ till medborgardialog? 
 > Vilket/vilka beslutsorgan bestämmer om en dialog ska genomföras? 
 > Vilken intern kultur krävs för att nå våra mål? 
 > Vilka strategier har vi för att nå den kultur vi önskar? 
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Internationella erfarenheter visar att för att institutionalisera medborgar
dialogen så behöver principer/riktlinjer ha ett långsiktigt fokus. För att nå 
målen och få effekt av medborgardialogen måste det finnas en uthållighet 
och ett förhållningssätt där det ges tillåtelse att hela tiden utveckla och att se 
misslyckande som en möjlighet till lärande. De som väntar på att forma det 
perfekta systemet innan man vågar pröva kommer inte att lyckas. 

Erfarenheter från kommuner och regioner nationellt och internationellt 
visar att det finns i princip fyra olika former av principer. 

Den första formen av principer bygger på att den tas fram internt i organisa
tionen och beskriver hur organisationen ska arbeta med medborgar dialoger. 
Ofta omfattar den tydliggörande av ansvarsfördelning, hur processen för 
medborgardialog ska gå till. De lyfter också upp utgångspunkter om varför 
kommunen/regionen ska genomföra medborgardialoger. Det kan handla om 
vilka grupper som ska prioriteras, hur tillgänglighet skapas, hur resultat ska 
användas och vilka vinster som är tänkta att uppnå. 

Den andra formen av principer är också ett internt framtaget dokument 
men är inriktat på vad organisationen lovar medborgarna när det gäller in
flytande och deltagande för att påverka den lokala utvecklingen. Det kan 
handla om öppenhet och transparens, graden av inflytande som ges, hur till
gänglighet skapas och hur återkoppling sker. De omfattar också ofta vad de 
förtroende valda utlovar till medborgarna. 

Den tredje formen av principer tas fram i samarbete med medborgarna och 
utgör någon form av avtal, på engelska ofta benämnt charter, för hur med
borgarna, kommunen/regionen och andra aktörer tillsammans ska verka för 
en god utveckling av det lokala samhället. Principerna beskriver både hur del
aktighet och inflytande ska ske men också hur de olika aktörernas ansvar för 
att upprätthålla avtalet ska ske. 

I den fjärde formen av principer, som framförallt förekommer i samband 
med att kommuner/regioner arbetar med medborgarbudget, är det med
borgarna som i dialoger tar fram principer för medborgarbudget och deltar 
i revidering av dem årligen. Oftast är det en utvald grupp medborgare som 
tar fram förslag till principer som godkänns av kommunen/regionen. Princi
per omfattar framförallt ansvar för olika roller i medborgarbudget processen, 
alltså vem gör vad. 

De vanligaste principerna som förekommer i Sverige är principer som styr 
hur kommunen eller regionen ska arbeta med medborgardialog. Det förekom
mer att de också innehåller vissa löften till medborgarna men det är mer sällan. 
Vi ser dock ett behov av att tydliggöra vad som utlovas till medborgarna. 
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Löften till medborgarna

Internationella erfarenheter visar att det är allt viktigare att vara tydlig gent
emot medborgarna om vad kommunen/regionen utlovar när det gäller del
aktighet och vilka mål som har satts upp för medborgardialogerna. Medbor
gare vill inte delta i aktiviteter eller evenemang som de inte förstår eller vet 
vad de syftar till. Det finns också ett misstroende mot kommuner och regioner 
om de menar allvar med medborgardialogens möjlighet till inflytande. De ex
empel på löften som finns formas oftast i ett särskilt dokument som tar upp 
både mål, vad medborgarna kan förvänta sig att kunna ha inflytande över och 
hur resultat av medborgardialogerna återkopplas och används. Dokumentet 
görs publikt på ett lättillgängligt sätt för medborgarna och återkopplas till i de 
dialoger som sedan genomförs. 

Organisation

Om kommuner eller regioner beslutat att föra in medborgardialog som en 
del i styrprocessen så krävs det också att det formas en organisation för att 
hantera detta. I arbetet med att forma organisation för medborgardialog bör 
hänsyn tas till: 

 > Struktur – hur ska strukturen se ut för att nå framgång i medborgar
dialogsarbetet? 

 > Resurser – vilka resurser ska avsättas? Ekonomiska och personella 
 > Kultur – vilken kultur ska utvecklas i organisationen för att se med

borgarna som en resurs i den lokala utvecklingen?

För att medborgardialoger ska skapa nytta så behöver den institutionalise
ras och i detta behöver organisationen tydliggöras. När kommunen/regionen 
formar strukturen för medborgardialog som en del i styrningen så behöver 
roller klargöras dels mellan de olika politiska beslutsorganen, dels mellan 
 politiska beslutsorgan och tjänstemannaorganisationen.

I arbetet med strukturen ligger också att göra det enkelt för medborgarna 
att se hur de kan vara delaktiga i den lokala utvecklingen. Fler och fler kom
muner och regioner samlar alla möjligheter för medborgarna att delta på 
samma ställe på hemsidan. Här återfinns även sammanställningar av dialoger 
och återkoppling kring hur resultatet används. Ett annat syfte med att samla 
de olika formerna för delaktighet som erbjuds är att inte utsätta medborgarna 
för dialoger om samma eller närliggande frågor från olika håll i organisatio
nen, det handlar om respekt för medborganas tid. Öppenhet och transparens 
bör vara ledord. 
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Det finns ingen standardmodell för organisation för medborgardialog, det 
som dock har visat sig mer framgångsrikt är att tjänstepersoner med ansvar 
för medborgardialoger är placerade på central nivå nära politiken. Det visar 
sig också värdefullt att utveckla nätverk mellan olika förvaltningar för att lära 
av och hjälpa varandra. Fler och fler kommuner och regioner har särskilda 
tjänster som har ansvaret för att utveckla och stödja organisationen i med
borgardialogerna. I dessa tjänster ställs ofta krav på särskild kompetens kring 
metoder både för att genomföra medborgardialogen men också för utvärde
ring och återkoppling. 

I vissa kommuner och regioner har den politiska organisationen förändrats 
och särskilt uppdrag för medborgardialog getts till arbetsutskott, styrelse, 
 beredningar eller fullmäktige. 

Ett framgångsrikt arbete med medborgardialoger kräver också att det av
sätts ekonomiska resurser förutom tjänstepersoner. Resurser behöver av
sättas i förhållande till vad som ska uppnås. När det gäller personresurser så 
behöver insatser både från tjänstepersoner och förtroendevalda räknas med. 
När det gäller de ekonomiska resurserna för att genomföra medborgardialoger 
så behöver kommuner och regioner beräkna fasta kostnader för de dialoger 
som genomförs kontinuerligt och för tillfälliga kostnader för dialoger som ska 
genomföras kring en speciell fråga. Det är viktigt att avsätta resurser för hela 
processen det vill säga för arbetet som sker innan själva dialogen, under dia
logen och för efterarbetet för att ta hand om resultatet. Eftersom människor 
vill föra dialog på olika sätt med kommunen eller regionen så behöver hänsyn 
tas till att det ofta behövs flera metoder för att nå de målgrupper som valts för 
medborgardialogen och ge dem möjlighet att föra fram sina synpunkter. 

Om medborgardialog ska utgöra en viktig del i styrningen behöver alla 
medarbetare och förtroendevalda få kunskap och förståelse för varför kom
munen/regionen ska ha medborgardialoger. Erfarenheter från projekt Med
borgardialogs nätverk visar att det behöver ske en intern kulturförändring i 
många kommuner och regioner där kulturen behöver förändras från ”vi är 
snälla som lyssnar på medborgarna” till ”medborgarna har rätt att ha infly
tande och är resurser i den lokala utvecklingen”. I ett arbete med att göra en 
kulturförflyttning är det viktigt att skapa utrymme för att diskutera för och 
nackdelar, oro över sin professions status och förtroendevaldas roll. Diskus
sioner behöver även ske kring rädsla att förlora makt eller om det kan ge 
ökad makt då det skapar förståelse och acceptans för beslut. Ledande för
troendevalda och tjänstepersoner behöver ha och omfamna ett ägarskap för 
medborgar dialogen. Det är mycket lättare att ändra en struktur än att göra en 
förflyttning av en rådande kultur. Det krävs tålamod, långsiktighet och upp
repning av möjligheter till diskussion och utbildning för att utveckla en kultur 
där medborgardialog blir en naturlig del i styrprocessen och som  genomsyrar 
hela organisationen. 
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Frågor att diskutera: 

 > Vad vill vi uppnå genom att utforma system för medborgardialog?
 > Hur ser det ut idag, har vi principer eller liknande som syftar till att göra 

medborgarna delaktiga? Behöver de utvecklas?
 > Vad utlovar vi till medborgarna? 
 > Hur ser vår organisation ut? Vilka resurser finns avsatta idag? 
 > Hur vill vi att organisationen ska utvecklas?

24
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KAPITEL 5
Frågan för medborgardialog
Att tydliggöra frågan har visats sig vara viktigt för att nå ett användbart resul
tat i medborgardialogen. Speciellt viktigt har detta visat sig vara när det gäller 
komplexa frågor där det finns spänningar mellan olika grupper kring hur man 
ser på frågan. 

Frågan/området

Generellt så vinner medborgardialogen på om den sker tidigt i en besluts
process där påverkansmöjligheten är som störst. Förvaltningarna har  ansvar 
för att göra långsiktiga bedömningar av vilka frågor som tjänar på att involvera  
medborgarna i. Dock så rår inte kommunen/regionen över alla frågor utan 
kan utsättas för ett starkt tryck från starka intressegrupper om att genomföra 
medborgardialoger. 

För att tydliggöra om frågan överhuvudtaget är aktuell för en medborgar
dialog så behöver det utsedda beslutsorganet svara ja på dessa två frågor: 

 > Är frågan påverkbar? 
 > Är vi som beslutsfattare påverkbara? 

Om svaret är nej så genomför informationsinsatser som både innefattar 
beslutet i frågan och varför beslut fattas utan medborgardialog. Om frågan 
är infekterad och det finns spänningar kring den bör en riskanalys göras av 
eventuell utsatthet för beslutsfattare och strategier tas för hur eventuellt hot 
och hat ska hanteras.
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Tydliggörande

Om svaret på frågorna är ja så inleds planeringen för medborgardialogen. Att ha 
en struktur med frågor som ska besvaras innan dialogen planeras utgör en grund 
för institutionaliseringen. Följande steg kan vara till hjälp för att starta arbetet. 

1. Tydliggör frågan och diskutera om kommunen/regionen själva kan 
definiera den eller om frågan skulle vinna på att medborgare, civil
samhälle eller andra aktörer är med och definierar frågan. Diskutera 
också om det kan vara olika frågor till olika målgrupper. 

2. Ta fram mål, syfte och strategier för medborgardialogen, vad vill ni 
uppnå med just denna dialog? vad kan medborgarna och andra aktörer 
bidra med? 

3. Tydliggör det politiska ansvaret för dialogen och dess resultat. 
4. Klargör vilka förvaltningar och tjänstepersoner som behöver delta i 

arbetet. Forma en grupp med olika kompetenser som behövs för att 
genomföra medborgardialogerna och för att ta hand om resultatet. 

5. Lägg upp strategi för hur den interna kommunikationen ska ske  
kring medborgardialogen och tydliggör vad som förväntas av övriga  
i organisationen.

6. Kartlägg också om det finns motstånd internt för dialog om den aktuella 
frågan och lägg fast hur det i så fall ska hanteras. 

7. Redan här behöver också utvärderingsstrukturen tas fram för att vara 
klar över om målen nåtts. 

Mål

Mål för medborgardialogen kan formas för flera steg i processen. I kvalitets
utvecklings lyfts mål för resurser, processer och resultat fram för att tydlig
göra helheten. 

figur 4. Olika former av resultat 
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Resursmål – tydliggör vilka mål kommunen har för användning av resurser 
för medborgardialogen och om det finns kriterier för resursanvändningen. 
Särskilt tydligt blir det när medborgarbudget genomförs. Balansen mellan 
resursmål och resultatmål behöver beaktas. 

Processmål – tydliggör mål för processerna som ska ske i medborgardialogen 
oftast återfinns här kvantitativa mål som antal deltagare, fördelning kön och 
ålder etcetera. 

Resultatmål – tydliggör vad som ska uppnås i medborgardialogen. I Sverige 
har kommuner och regioner framförallt fokuserat på mål för att stärka demo
kratin och att effektivisera verksamheten. Resultatmål brukar ofta redovisas 
som upplevelse och nöjdhetsmått. Även indikatorer för förtroende och be
mötande brukar vara varianter på nöjdhetsmått. Internationella erfaren heter 
visar att det kan vara av värde att skilja på primära och sekundära mål. Där 
primära mål kan till exempel vara att stärka demokratin och öka för troendet 
för organisationen och där det sekundära målet kan vara till exempel ökat 
valdeltagande, ökat politiskt intresse etcetera. När det gäller effektivitets
mål kan de primära målen vara minskning av skollokaler, minskat matsvinn 
etcetera och det sekundära målet vara kunskap om prioriteringar och bättre 
beslutsförmåga för de politiska församlingarna. 

Erfarenheterna visar att kommuner och regioner behöver utveckla arbetet 
med att definiera mål för medborgardialog processerna. Fokus är oftast på 
processmålen och mindre på resultatmålen fast det är de sistnämnde som ger 
svaret på dialogens framgång.

När målen är satta behöver det redan i planeringsfasen definieras hur målen 
ska följas upp. Det krävs en klar koppling till de mål som satts både för den 
enskilda medborgardialogen och de övergripande principerna för medborgar
dialog i kommunen eller regionen. 

Frågor att diskutera

 > Har vi struktur för att tydliggöra frågan för den enskilda dialogen som  
ska ske? 

 > Hur tar vi fram mål, syfte och strategier för de frågor som vi ska ha dialog om? 
 > Har vi strategier för intern kommunikation om de frågor vi ska ha dialog om?
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KAPITEL 6
Styrprocess
Medborgardialogen måste förhålla sig till någon form av styrprocess vare sig 
den utgör ett underlag i beslutsfattande, i utvecklingsarbete eller på olika sätt 
i utvecklingen av samhället.

I ett system för medborgardialog bör kommunen och regionen redan i star
ten av en beslutsprocess eller utvecklingsprocess ta ställning till om proces
sen ska innehålla medborgardialoger. Resultatet ska då utgöra ett underlag 
till beslutet där medborgarnas värderingar kompletterar tjänstepersoner
nas sakkunskap. Kommuner och regioner har alltid flera olika styrprocesser, 
det finns en budgetprocess, det finns planprocesser, det finns utvecklings
processer med mera. Oftast finns tydlig arbetsgång för varje process och det 
är i denna som ställning behöver tas till om medborgardialog ska ske. Tjänste
personernas proaktivitet i detta är central för att dialogen ska ske i ett tidigt 
skede där det finns påverkansmöjlighet. 

Erfarenheterna visar att det egentligen inte finns några frågor som det inte 
går att föra dialog med medborgarna om förutom beslut som rör enskilda per
soner. Erfarenheter visar också att medborgarna är mest intresserade av att 
delta i dialoger om det finns tydlig koppling till hur resurser används och om 
frågorna uppfattas som ”heta” ur ett medborgarperspektiv. 

Beslut om att genomföra medborgardialoger är i de allra flesta fall de för
troendevaldas ansvar. Utgångspunkten är att det är de förtroendevalda som 
medborgarna utkräver ansvar av och det är därför de förtroendevalda som 
äger processen och framförallt dess resultat.

Kartlägg styrprocess

Internationella och nationella erfarenheter visar att arbetet underlättas om 
styrprocessen kartläggs och det klargörs var medborgardialogen ska ske i pro
cessen. Nedanstående styrprocess ger en förenklad bild av var medborgar
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dialogen kan komma in vilket kan både vara i enskilda steg, i flera steg eller 
i alla steg av beslutsprocessen. Var dialogen ska komma in i beslutprocessen 
beror framförallt på mål och syfte som tagits fram när frågan/området för 
medborgardialogen fastställdes. Det kan vara tidigt i processer för att kart
lägga behov av en viss utveckling eller förändring av verksamheten. Den kan 
vara när behov är kartlagda och kommunen eller regionen vill ha idéer om lös
ningar för att genomföra förändring. Det kan vara när det tagits fram ett antal 
lösningsidéer och analys av konsekvenser behöver ske och där medborgarnas 
vardagserfarenheter är viktiga att beakta. Det kan vara i beslutsfasen där med
borgarna ges möjlighet att delta i besluten till exempel genom medborgar
budget eller folkomröstningar. Det kan vara när beslut ska implementeras och 
kommunen eller regionen vill ge medborgarna möjlighet att påverka  hur detta 
ska ske. Det kan vara i utvärderingsfasen där medborgarna kan ge återkopp
ling om det önskade resultatet nåddes. Det underlättar både internt och i för
hållande till medborgarna att alla vet vad dialogen handlar om. 

figur 5. SKL:s styrhjul

Analysera
förslag

Behov

Beslut

Utvärdering Lösningar

Införande

 
I kartläggningen bör också ingå vem som gör vad i de olika processtegen och 
när olika beslut tas. Flera kommuner och regioner har tagit fram process
kartor för att tydliggöra detta. 
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I styrprocessen bör det också tydligt framgå hur och när resultatet från dia
logerna tas om hand och hur återkoppling ska ske till de som deltagit. Om de 
som deltagit inte får information och återkoppling på hur deras synpunkter 
tagits emot finns stor risk att misstroendet ökar vilket kan motverka de prin
ciper och mål som satts upp för medborgardialogen. I styrprocessen ligger 
också att besluta om hur kommunikationen om den fråga som behandlas ska 
ske, vilket vi kommer till i ett senare kapitel.

Omfattning och djup av delaktighet

Nästa steg att ta ställning till är hur stor omfattning och hur djup delaktighet 
som kommunen/regionen är beredda att ge medborgarna och det är här som 
delaktighetstrappan kan användas som stöd. 

DELAKTIGHETSTRAPPA

Information

Konsultation

Dialog

Inflytande

Medbeslutande

SKL:s delaktighetstrappa.
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Internationella erfarenheter visar att de mest framgångsrika kommunerna 
och regionerna växlar mellan olika steg på delaktighetstrappan i sina med
borgardialogprocesser. Inte minst tydligt är det i de kommuner och regioner 
som genomför medborgarbudget. I medborgarbudget startar man med en idé
fas där medborgarna får komma med idéer kring hur resurser ska användas.    
I denna fas är delaktigheten på de övre stegen i delaktighetstrappan. I nästa fas 
utvärderar tjänstepersonerna vilka idéer som går vidare till röstning utifrån 
kriterier som satts upp för medborgarbudgeten. I nästa steg får medborgarna 
rösta på vilka förslag de vill ska genomföras, här befinner de sig på steg kon
sultation i trappan. De vinnande förslagen genomförs och förslagsställarna får 
ofta vara med och genomföra förslagen vilket gör att i detta skede är delaktig
heten på det översta trappsteget medbeslutande. Ett antal svenska kommuner 
har genomfört medborgarbudget enligt denna internationella modell.

Erfarenheter från Sverige visar att ju mer komplex en fråga är desto mer 
omfattande delaktighet krävs för att gemensamt finna lösningar och gemen
samt ta ansvar för lösningarna genomförande och hållbarhet. 

Målgrupper 

När kommunen/regionen är klar över frågan och vad man vill veta kring frå
gan så behöver identifiering av målgrupper ske. Projekt Medborgardialog har 
sedan 2012 använt fyrfältaren för att kartlägga målgrupper. Fyrfältaren fanns 
vi under en konferens i Berlin där den presenterades av forskare som beskrev 
att Tyska kommuner använde den, dels för att identifiera vilka man skulle söka 
upp för dialog, dels för att utvärdera att de nått dem som de avsåg att träffa. 
Ingen medborgardialog kommer att träffa alla medborgare utan det krävs ett 
medvetet arbete för att nå dem som kommunen/regionen vill och behöver 
möta. Det handlar om att bjuda in men än mer om att söka upp medborgare 
där de är. Det har uppkommit diskussion i vissa kommuner/regioner om det 
är värt de resurser som de lägger ner på att nå medborgare som är svåra att 
nå och om det är ekonomiskt försvarbart. Anne Tortzen, forskare på centrum 
för Borgar dialog Roskilde Universitet, ställde utifrån den diskussionen en 
tänkvärd retoriskt fråga på SKL:s internationella konferens om Demokrati
utveckling och medborgardialog våren 2018: 

“Are they hard to reach or easy to ignore?” 
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figur 6. Prioritera deltagare
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Vad behöver då kommunen/regionen ta ställning till när det gäller målgrupper? 
Om vi ser på fyrfältaren så tolkas den som att alla grupper är viktiga för att 

få en balanserad bild av frågan utifrån starka målgruppers vilja i relation till 
det stora medborgarkollektivet. 

De fyra grupperna som behöver identifieras och kartläggas hur de nås är: 
Berörda och lågaktiva – detta är den grupp som kommunen/regionen be
höver lägga ner störst resurser på att nå. De kommer inte till möten som de 
bjuds in till, några för att de inte vill delta men de flesta för att de inte kän
ner att de blir lyssnade till. De har ofta låg tillit till kommunen/regionen och 
är inte bekväma på de möten som sker. För att nå dessa personer och grup
per behöver kommunen/regionen hitta ingångar till dem, vilket kan vara en 
viktig person för gruppen, besöka naturliga mötesplatser och arbeta med att 
sänka trösklar. Vilket kan handla om att möjliggöra deltagande genom till 
exempel barnpassning, tolkning, förmöten. 
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Berörda och aktiva – dessa grupper är vana att delta i möten där de bjuds in 
till kommunen/regionen. De är väl bekanta i formen och har klara synpunkter 
på hur frågan i medborgardialogen ska hanteras. Ofta pratar de för starka sär
intressen. Kommunen/regionen måste ha former för att möta dessa grupper 
med tydliga dagordningar och information om att deras synpunkter är en del av 
underlaget och att hänsyn kommer tas till flera grupper. Det kan många gånger 
vara en fördel att låta olika intressegrupper möta varandra för att ge dem möj
lighet att få förståelse för andras perspektiv på frågan. 

Icke berörda och aktiva – i en kommun eller region finns alltid medbor
gare som anser att de har särskilda sakkunskaper och har en önskan att 
kommunen /regionen särskilt ska ta till vara deras kompetens i beslutfattan
det. Ofta har de liten förståelse för att andra har andra perspektiv på frågan. 
Kommuner och regionen måste kunna hantera dessa medborgare så de inte 
förstör andra medborgares möjlighet och lust att föra fram sina behov och 
synpunkter. Dock ska dessa medborgare inte avfärdas som besvärliga och inte 
värda att lyssna på eftersom de har rätt att ge sina synpunkter. Det går ofta att 
finna någon klokskap i deras sakkunskap. 

Icke berörda och icke aktiva – denna grupp är det stora medborgar kollektivet 
som inte känner sig direkt berörda av den fråga som är aktuell för medborgar
dialog. Gruppen består inte av samma medborgare utan växlar beroende på 
fråga. För att kunna ha en helhetssyn på hur medborgarna ser på frågan kan 
det vara viktigt att stämma av med en större grupp medborgare som inte är 
i den direkta intressesfären kring frågan. Till exempel även om du inte har 
barn i skolan kan du vara intresserad av att de resurser som finns används på 
bästa sätt. Även denna grupp kan vara svår att nå men mer kollektiva metoder 
kan användas för att få deras uppfattning. 

Bredd

Detta innebär att kommunen och regionen också måste ta ställning till bred
den på deltagande. Hur många behöver nås för att få en bra bild av medbor
garnas behov och synpunkter? Ska representativitet användas eller ska de 
som vill få delta? Även val av bredd har sin utgångspunkt i mål och syfte för 
frågan som dialog förs om. 

Erfarenheter visar att det finns olika vägar att välja när det gäller bredd på 
deltagande: 

 > Medborgardialogen vänder sig till en särskild grupp i samhället antingen 
utifrån att gruppen är underrepresenterad eller för att frågan avgränsar 
målgruppen. 
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 > Dialogen sker utifrån ett geografiskt område där medborgarna ges  
möjlighet att delta utifrån sin vardagskunskap om att leva i området.

 > Ett representativt urval görs av befolkningen för att belysa en eller  
flera frågor. 

 > Alla medborgare bjuds in och de som vill kommer.

Ofta lyfts vikten av representativitet fram i diskussioner om medborgar dialog 
och det vanliga i Sverige är att vi fokuserar på kön, ålder och geografisk hem
vist. Erfarenheter från andra länder visar att detta är allt för begränsande och 
att det sällan speglar de värderingar som råder i samhället. Livstilsval och 
grupptillhörighet har fått en allt större betydelse för vilka värderingar som 
människor har och det finns en allt större polarisering i detta. Hänsyn måste 
tas till detta när dialogen planeras. Det kan skapa ett extra värde för de för
troendevalda som ska kunna vara representativa och ta ansvar för helheten.

Frågor att diskutera

 > Hur fattas beslut om medborgardialogen ska utgöra en del av styrprocessen? 
 > Hur ser vår styrprocess ut för att fatta beslut? 
 > Hur kommer resultatet av medborgardialoger in i styrprocessen?
 > Hur behöver styrprocessen utvecklas för att medborgardialogen ska 

institutionaliseras? 

34



37 Implementering av systematiserat arbetssätt för delaktighet och medborgardialog - KS 23/0125-1 Implementering av systematiserat arbetssätt för delaktighet och medborgardialog : Medborgardialog  i styrning, SKR 2019

35Medborgardialog i styrning. För ett stärkt demokratiskt samhälle 

KAPITEL 7
Medborgardialogprocessen
Först när kommunen eller regionen är klar över frågan, mål, styrprocess, 
målgrupper, djup och bredd av delaktighet så kommer val av dialogmetoder. 
Det finns en oändlig mängd metoder för medborgardialog, både fysiska och 
digitala så utmaningen är att välja rätt metod och ofta behövs flera metoder 
för varje medborgardialog. I SCB:s demokratiundersökning 2016 så uppgav 
alla kommuner och regioner som svarat att de genomfört medborgar dialoger 
 under 2015 men förstås med olika djup och bredd. Att hitta metoder för med
borgardialog är alltså inte det svåra utan att välja rätt metod, för rätt mål
grupp vid rätt tillfälle, är utmaningen. I process för medborgarddialog ligger 
emellertid mycket mer än att välja metod för dialog. 

Utgångspunkten är att det är de förtroendevalda som ska besluta om att 
medborgardialogen ska genomföras. Medborgardialoger innebär som sagts 
tidigare inte att det representativa systemet ersätts med direktdemokrati. Av
sikten är att stödja det representativa systemet för att öka tilliten och möjlig
göra beslutsförmåga. 

Menar kommunen och regionen allvar med att de vill nå en bredd av mål
grupper och ge möjlighet för flera att delta behövs flera vägar in. 

Erfarenheter från kommuner och regioner är att det underlättar arbetet 
med medborgardialoger om det finns en checklista för vad som behöver tas 
ställning till när planering sker av den enskilde dialogens genomförande: 

 > Mål, syfte – tydliggör vad som beslutats
 > Budget – tydliggör beslut som fattats kring budget
 > Fråga – tydliggör frågan som beslutats
 > Historia – finns det en tidigare historia kring frågan
 > Målgrupper, djup och bredd – tydliggör beslut kring målgrupper
 > Tidsramar – under vilken tid ska dialogen ske
 > Metodval – vilken/vilka metoder ska väljas
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 > Underlätta – sänk trösklar för deltagande
 > Vem gör vad – vilka behöver vara inblandade i de olika stegen
 > Samarbetspartners – finns det andra som har nytta av att delta 
 > Avstämning – hur följs processen så den går att korrigera 
 > Resultat – hur hanteras resultaten, av vem och på vilket sätt 
 > Återkoppling – hur ska återkopplingen ske till deltagare och andra 
 > Genomförandeplan – upprätta 
 > Ägare – genomgång genomförandeplan med ägaren alltså den grupp som 

har beslutat att dialogen ska genomföras 

Beslut kring frågan för dialogen 

När själva medborgardialogprocessen ska planeras behöver de beslut som 
tagits för frågan för dialogen tydliggöras ytterligare, det gäller själva frågan 
för dialog, det gäller mål och syfte, vilken budget som finns avsatt, med mera. 
Alla förutsättningar måste vara klarlagda som start för arbetet. Det som också 
måste tas med i planeringen är kunskapen om det finns tidigare historia kring 
frågan som kommer påverka medborgardialogens förutsättningar. Även be
slutet om målgrupper, bredd och djup i dialogen måste tydliggöras som ut
gångspunkt för planeringen av dialogen och val av metoder. 

Tidsramar 

Erfarenheter visar att planeringstiden för medborgardialogen ofta är för kort 
och att det påverkar medborgardialogens kvalitet. De aktuella målgrupperna 
påverkar också val av tid för medborgardialoger speciellt om det avser längre 
processer. Berörda tjänstepersoner och förtroendevalda bör vara klara över 
när det förväntas att de ska delta i processen. 

Metodval 

Utifrån målgrupper och bredd av deltagande kan det behövas flera metoder 
för att nå dem som kommunen/regionen vill nå. Hänsyn behöver också tas till 
vad som bestämts kring djup av inflytande. Erfarenheter visar att fler och fler 
kommuner och regioner väljer att erbjuda både fysiska möten och digitala ka
naler för deltagande i medborgardialogen, det skiljer dock utifrån vilket nivå 
av djup som deltagandet läggs på. Digitala kanaler används framförallt när det 
gäller information och konsultationsstegen i trappan. I dialogsteget används 
både digitala och analoga metoder och i samarbete och medbeslutande stegen 
används framförallt metoder som innebär fysiska möten. 
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Sänka trösklarna 

När kommunen/regionen väljer metoder så bör utgångpunkten vara hur mål
grupperna vill delta och i vilken form de känner sig bekväma att föra dialog. För 
att nå de målgrupper man vill nå kan en analys av vilka trösklar som finns som 
hinder för att delta och hur de kan minskas så långt som möjligt. Det kan handla 
om kunskaper, tid, plats, språk, tillgänglighet och resurser.

Vem gör vad 

Medborgardialogprocessen vinner på tydlig ansvarsuppdelning med process
ledare, arbetsgrupp och styrgrupp. Den högsta ledningens uttalade stöd och 
ägarskap är också avgörande för den interna processen för genomförandet. 
I denna del behöver roller förtydligas mellan förtroendevalda och tjänste
personer. Vilka deltar under själva dialogen och vilka deltar i beslut. 

Samarbetspartners 

Medborgarnas tid är värdefull, de deltar dessutom oftast utan någon ersätt
ning så det gäller att respektera deras tid. Det är därför bra att undersöka 
om andra delar av kommunen/regionen har intresse att delta i medborgar
dialogen. Detsamma kan gälla andra aktörer och myndigheter som kan utgöra 
samarbetspartners.

Avstämning 

I processkartan behöver avstämningar läggas in där man går igenom hur ar
betet gått hittills och om något behöver ändras för att nå målen. Eventuellt 
behöver nya beslut fattas för att ändrad inriktning eller genomförande. 

Resultat 

Ett ofta eftersatt område är beskrivning och beslut av hur resultaten ska tas 
om hand. Ska de sammanfattas i en rapport eller ska de presenteras munt
ligt? Ska beslut tas i flera steg eller ska ett slutgiltigt beslut tas och av vilken 
besluts instans? Vem har ansvar för att sammanfatta resultaten och hur förs 
de in i eventuella beslutsunderlag? 
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Återkoppling

Hur återkoppling ska ske behöver synkroniseras med kommunikations
processen så det tydligt framgår vem som gör vad. Återkoppling och kommu
nikation beskrivs mer i nästa kapitel. 

Genomförandeplan och förankring

När alla delfrågor har blivit besvarade så sammanställs det i en genomförande
plan som gås igenom med den/de som är ägare av medborgardialogen så upp
draget blir tydligt och att planen för genomförande är förankrad. 

För att underlätta genomförande och öka kunskapen om medborgardialo
ger så har flera kommuner och regioner valt att skapa interna grupper för stöd 
och erfarenhetsutbyte. Det kan vara tjänstemannagrupper som fått i uppdrag 
att utveckla dialogen med medborgarna. Det kan också vara tvärsektoriella 
grupper där förtroendevalda och tjänstepersoner från olika förvaltningar 
samlas för att byta erfarenheter och lära av varandra. Projekt Medborgar
dialog har professionsnätverk och kunskapsnätverk för förtroendevalda och 
tjänstepersoner för att ge stöd i denna utveckling. 

Projekt Medborgardialog har också samlat exempel och metoder i dialog
guiden http://www.dialogguiden.se/

Frågor att diskutera:

 > Hur fungerar vår medborgardialog i dag?
 > Är medborgardialogen kopplad till styrprocesser? 
 > Hur vill vi att medborgardialogen ska fungera? 
 > Hur når vi dem vi vill nå? 
 > Hur skulle vår checklista för medborgardialog kunna se ut?
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KAPITEL 8
Kommunikationsprocessen 
Kommunikation och medborgardialog är inte samma sak men medborgar dialog 
är helt beroende av en bra kommunikation för att dialogen ska nå framgång. 

Redan i inledningen av en styr eller utvecklingsprocess bör frågan om 
hur kommunikationen om processen ska se ut och hur den ska se ut om det 
ska ske medborgardialog i processen. Det finns en stor vinst i att på ett tidigt 
stadium ta fram en kommunikationsstrategi. Den ger kommunen/regionen 
möjlighet att agera i stället för reagera. Det är inte möjligt och inte alltid önsk
värt att nå alla medborgare i en medborgardialog men alla medborgare ska 
ha möjlighet att ta till sig information om den fråga som det förs dialog om. 
Öppenhet, transparens och ärlighet skapar tillit. Det gäller att inte ducka för 
det svåra och komplexa. Liksom det är viktigt att föra dialog på olika sätt så är 
det viktigt att kommunicera på olika sätt eftersom människor tar till sig infor
mation genom olika kanaler. Det kan handla om fysiska möten, skriftlig och 
digital information, information på radio eller lokalTV, sociala medier eller 
genom pod etcetera. Kommunikationsinsatsen måste dock stå i proportion 
till frågans vikt och intresse. 

Skapa kunskap om frågan

Förutom att beskriva fakta om frågan som ska föras dialog om så behöver också 
den politiska processen tydliggöras. Det handlar om att på ett lättillgängligt sätt 
beskriva politiska dilemman som de förtroendevalda står inför när det gäller ak
tuell fråga. Kommunikation för medborgadialog handlar mycket om ett lärande 
för medborgarna så att de ges möjlighet att delta på riktigt i en viktig fråga. Att 
skapa kunskap är ett sätt att sänka trösklar för deltagande. I kommunikationen 
om den politiska processen så bör också de förtroendevaldas ansvar för att se till 
helheten lyftas för att skapa förståelse för att medborgardialogens resultat är ett 
underlag av flera när de förtroendevalda fattar beslut.
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Mål för kommunikationen

Kommunikation inom en kommun eller region har många syften men när det 
är kommunikation för medborgardialog så är de främsta målen att ge med
borgarna kunskap om frågan, att få medborgarna intresserade av att delta och 
återkoppla.

Skapa känslor för att få deltagare

Medborgarna översköljs av information från olika aktörer i samhället så att 
nå genom bruset kan vara svårt. I kommunikationen blir det därför viktigt 
att analysera vad som gör att medborgarna vill delta just i denna medborgar
dialog. Forskaren Erik Amnå lyfter i sin bok ”Jourhavande medborgare” sex 
bevekelsegrunder för att delta som kan användas som utgångspunkt för hur 
kommunikationen ska ske. 

Plikt – jag har ansvar för att vara med

Vikt – jag måste vara med

Förmåga – jag kan 

Efterfråga – jag behövs

Effektivitet – det går 

Meningsfullhet – det ger 

De tre första handlar mycket om personens egen övertygelse om att man kan 
och vill delta. De övriga tre är påverkbara och kommunen/regionen kan for
ma kommunikationen för att visa på att medborgarna behövs, har kunskaper 
som efterfrågas och att det går att påverka frågan. Kommunen/regionen bör 
också arbeta på att skapa meningsfullhet i deltagandet. En bra kommunika
tion lyckas skapa en vilja att delta. 

För att hjälpa medborgarna att förstå medborgardialogprocessen ser vi att 
fler och fler kommuner och regioner visualiserar processen och på så vis ska
par kunskap om hur många delar processen består av och var man befinner 
sig just vid det aktuella tillfället.
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Återkoppling

Att ge återkoppling till de som deltagit är avgörande för om medborgarna 
ska känna förtroende och uppleva att medborgardialogen varit meningsfull. 
 Erfarenheter visar att medborgarna är kloka och förstår om det inte blir pre
cis som de tycker eller föreslår. Det som dock spelar roll är att återkopplingen 
inte bara består av vad medborgarna har sagt eller tyckt utan också på hur 
resultatet använts och hur de förtroendevalda ser på det som framkommit. 
Internationella undersökningar visar också att återkoppling avgör om del
tagarna vill komma tillbaka till nya medborgardialoger. Återkoppling kan ske 
på olika sätt det vanligaste är att resultatet läggs på hemsidan eller redovisas 
i ett mail till deltagarna men även här bör man fundera på vilka olika sätt som 
medborgarna normalt tar till sig information och använda flera kanaler. 

Media 

Samarbete med media är centralt, inte minst när beslut ska fattas kring frågor 
som det redan på förhand går att förutse kommer leda till protester och kon
flikter. Ett tidigt samarbete kan ge möjlighet att nyansera bilden, ge kunskap 
till journalisten om förutsättningar som de själva inte har möjlighet eller tid 
att ta fram. Att skriva pressmeddelanden med fakta och information på ett 
sätt som enkelt kan användas av media kan också underlätta att en mer rättvis 
bild presenteras. 

Intern kommunikation 

I kommunikationsprocessen måste hänsyn tas också till den kunskap som 
organisationen behöver för att vara medspelare i processen och inte mot
spelare. Det gäller både i förhållande till medarbetare och förtroendevalda. 
Oftast är kommunen/regionen stora om inte största arbetsgivaren och de 
flesta medarbetare bor i kommunen eller regionen. Medarbetarna är de som 
möter många medborgare i verksamheten och är därmed en viktig kontaktyta 
för informationsspridning och kommunikation som inte ska underskattas. 

För att skapa större engagemang kring den lokala utvecklingen är det också 
viktigt att skapa information som alla medborgare har möjlighet att ta del av, 
dels kunskap om dialogen, dels vad som kommit fram i medborgardialoger 
som genomförts. Det ger medborgare som inte deltagit chansen att reagera 
på det som framkommit som de inte håller med om. 

En kommunikationsstrategi bör innehålla svar på frågorna varför? Var? 
Hur? Vem? Den bör också innehålla både hur man ska kommunicera och hur 
man ska återkoppla till olika grupper. Analys av målgrupper för kommuni
kationen bör vara med i strategin och olika metoder utifrån målgruppernas 
behov behöver väljas.
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figur 7. Målgrupper för kommunikation 

Kommunikation

Förtroende-
valda

Deltagare

Medborgare

Media

Övriga

Tjänstemän

Frågor att diskutera

 > Hur ser vårt arbete med kommunikation om medborgardialog ut i dag?
 > Hur vill vi att kommunikationen om medborgardialog ska se ut? 
 > Hur ser återkopplingen ut idag? 
 > Hur kan vi förbättra återkopplingen?
 > Vad vill vi att en kommunikationsstrategi ska innehålla?
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KAPITEL 9
Utvärderingsprocess
Hur utvärdering ska ske och vilka mått och indikatorer som ska användas 
 bestäms redan när frågan och målen för medborgardialogen definieras. Upp
följning och utvärdering har flera syften, dels att se att processen följer strate
gier för att nå mål, dels för att följa resultat, dels som underlag till förbättring 
av processer.

Utvärdera mot mål för resultat

Utvärdering av resultat sker mot uppställda mål. Hur utvärderingen av målen 
ska ske och vad som ska följas upp bestäms redan när frågan definieras. Mål 
bör fastställas och indikatorer bör tas fram och ansvar fördelas för att kunna 
följa att de mål som satts upp för processen nås. Här används igen den struk
tur som användes när målen för medborgardialogen sattes, utvärderingen 
behöver alltså ske för: 

 > Hur resurser har använts
 > Hur processen fungerade, före, under och efter
 > Vilket resultat som nåddes och om det uppfyllde målen

Frågor som behöver ställas är; använde vi resurserna på bästa sätt? Nåddes rätt 
målgrupper? Gav dialogen den nytta som avsågs? Använde vi rätt metoder? 
Fick förtroendevalda och tjänstepersoner ny kunskap? Fick medborgarna ny 
kunskap? Vad gjordes bra? Vad kunde gjorts bättre? Vad ska aldrig göras om?

Analys 

Det är viktigt att analysera resultatet utifrån målen som satts upp men också 
utifrån hur kommunen/regionen har uppfyllt sina principer för medborgar
dialog. I utvärderingen kan de som deltagit involveras för att få deras syn på 
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process och resultat. Det kan gälla medborgare, förtroendevalda och med
arbetare. Utifrån analys av resultatet bör förbättringar tas fram inför nästa med
borgardialog så det interna lärandet bör också vara i fokus för utvärderingen. 

Allt går inte att mäta i procent och siffror så vid utvärdering av medborgar
dialogen visar erfarenheter att resultatet behöver redovisas i flera dimensioner. 

figur 8. Resultat i fyra perspektiv 

Resultat

Forskning

Berättelse

Kvantitativa mått Kvalitativa mått

Kvantitativa mått – här lyfts det som går att kvantifiera, såsom till exempel 
deltagande, kostnader etcetera.

Kvalitativa mått – här redovisas nöjdhet och upplevelser såsom till exempel 
förtroende, vilja att ta ansvar etcetera. 

Relation till forskning – här ställs de egna resultaten i förhållande till vad 
forskning har kunnat påvisa från undersökta medborgardialoger

Berättelser – här beskrivs processen i en berättelse. Här finns möjlighet att 
beskriva händelser under processen som överraskat. Det kan vara citat, det 
kan vara nya relationer, det kan vara ögonblick när aha upplevelser har skett 
etcetera. Genom denna del kan kött och blod sättas på utvärderingen som inte 
går att fånga i de andra dimensionerna. 
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Frågor att diskutera

 > Hur sker utvärdering i dag? 
 > Hur utvärderas processen för medborgardialog? 
 > Hur utvärderas resultatet? 
 > Hur tas erfarenheter till vara? 
 > Hur vill vi utveckla vår utvärdering?
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KAPITEL 10
Resultat 
Resultatet av medborgardialogen ska spegla de mål som satts. Erfarenheter 
visar att om kraft lagts på förarbete och planering så nås det resultat som satts 
upp i målen i högre grad. 

Resultatet är inte det kommunen/regionen uppnår utifrån mål för proces
sen såsom till exempel att x antal personer ska delta, det ska vara könsneutralt 
etcetera. Utan resultatet är svaret på medborgardialogfrågan. Vad var det kom
munen eller regionen ville veta om hur medborgarna såg på frågan?

Syftet med att införa medborgardialog som del i styrningen är att det ska 
leda till nytta för förtroendevalda, medborgarna och organisationen. Det 
handlar om att ta tillvara medborgarnas kunskaper om de lokala förutsätt
ningarna och skapa kunskap om hur de gemensamma resurserna används. 
Men för att veta om medborgardialogen leder till nytta så måste tydliga mål 
satts om vad som ska uppnås. Mål som kan vara generella för alla dialoger 
som genomförs och mål som är specifika utifrån den speciella frågan som 
medborgar dialogen behandlar. 

Internationella och nationella erfarenheter visar att det generellt finns fem 
övergripande motiv för att genomföra medborgardialoger: 

 > Att uppnå bättre styrning som möjliggör för de förtroendevalda att 
balansera medborgarnas värderingar med tjänstepersonernas fakta
kunskaper det kan till exempel handla om att uppnå legitimitet, tillit, 
värderingar, skapa beslutsförmåga

 > Bättre tjänster med utgångspunkt att medborgarnas erfarenheter ger en 
ökad kunskap om hur tjänsterna kan effektiviseras och öka kvaliteten och 
att skapa tjänster som möter medborgarnas behov

 > Kunskapsbyggande som innebär att öka deltagarnas kompetens, kunskap, 
medvetenhet och självförtroende
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 > Hållbarhet där olika aktörer deltar för att finna lösningar på komplexa 
frågor som rör både social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet

 > Aktiva medborgare som syftar till att främja bättre relationer mellan 
medborgarna, förtroendevalda och tjänstepersoner för att skapa ett nytt 
samhällskontrakt

Fokus kan vara på ett motiv eller flera. Att besluta om mål för vad som ska 
uppnås genom medborgardialogen är centralt för att nå en systematik i arbe
tet med medborgardialoger som en del i styrningen. Att genomföra dialoger 
utan att vara klar över vad som ska uppnås gör det svårt att veta om resultat 
har nåtts. 

Nedanstående bild kan utgöra en hjälp i det systematiska arbetet med upp
följning av medborgardialog för att se att resultat nås.

figur 9. Resultatuppföljning
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När resultatet är framtaget ska det användas och spridas. Beställaren av med
borgardialogen behöver behandla resultatet och tydligt informera om vad 
som används och vad som inte används och varför. Utifrån vilken nivå på del
tagande som har skett så kan det innebära att deltagarna i medborgardialogen 
också deltar i genomförande av resultatet av medborgardialogen. 

Kommunikation om resultatet ska också ske och då inte bara till de som 
deltagit. I kommunikationsplanen bör beslut om målgrupper för mottagan
de av resultatet ha fastställts. Resultatet behöver spridas till deltagarna och 
förtroendevalda men det räcker inte med dessa två grupper utan resulta
tet behöver också spridas till andra intressenter såsom övriga medborgare, 
tjänste personer i organisationen och till media. Olika metoder behöver an
vändas eftersom olika människor söker information på olika sätt och genom 
olika medier. 

Frågor att diskutera

 > Hur ser vårt system ut idag för att följa resultatet av medborgardialogen? 
 > Hur vill vi att vårt system ska se ut? 
 > Vad vill vi veta? 
 > Kan vi beräkna vinsten av medborgardialoger ur effektivitet – och/eller 

demokratiperspektiv?

48
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KAPITEL 11
Fortsatt utveckling 
Det här är den tredje skriften om Medborgardialog i styrning och utvecklingen 
av medborgardialog stannar inte här. Runt om i världen ser vi att kommuner 
och regioner som arbetat länge med medborgardialog hela tiden utvecklar 
system för delaktighet vidare. Flera lyfter att de utvecklar ”Ekosystem” för 
delaktighet och inflytande för att skapa ett hållbart samhälle. Vad är det då 
”Ekosystemet” innehåller? Här nedan lyfter vi några områden som kan ingå i 
ett ”Ekosystem” för delaktighet. 

Styrkedjan

Fler och fler kommuner och regioner kopplar ihop det lokala arbetet med 
delaktighet och inflytande, alltså medborgardialog, med internationella, 
 europeiska och nationella mål som bryts ner till lokala mål. Inte minst mål
en i Agenda 2030 påverkar denna utveckling. Agenda 2030 målen har tagits 
fram utifrån att de alla är komplexa och ingen kan lösa dem på egen hand 
utan det måste ske i samarbete och partnerskap. Medborgarna blir här vik
tiga medspelare och medborgardialogen kan fylla en viktig funktion. Men det 
ställer också andra krav på medborgardialogen för det handlar inte bara om 
att få delta och tala om vad man tycker utan det innebär också att ta ansvar 
för utvecklingen. Utmaningen som flera lyfter är att dialogen också ska leda 
till beteendeförändring för hållbarhet vilket innebär att vi som medborgare 
kommer behöva avstå från saker och beteenden vi har vant oss vid. Ett exem
pel är Cascais i Portugal som arbetat mer än 10 år med medborgarbudget och 
utveckla detta till att omfatta fler och fler områden och grupper. Men Cascais 
utvecklar också andra former för deltagande till exempel har de utvecklat en 
app, City Points, där medborgarna kan få poäng för att bidra till samhällets 
hållbarhet. För att få poäng gör medborgarna olika handlingar till exempel 
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ställer upp som volontärer vid evenemang, lämnar sina egna lästa böcker till 
biblioteket etcetera. Poäng de får kan de sedan byta mot olika tjänster eller 
varor som till exempel biljetter för att delta i ett evenemang eller få plocka en 
låda ekologiskt odlade grönsaker. Målet är att få medborgarna mer delaktiga 
i och känna ansvar för den lokala utvecklingen utifrån globala mål. Utveck
lingen visar tydligt att det globala flätas samman med det lokala. 

Charter

Några kommuner som vi mött har tagit fram ”charter” för samarbete med 
medborgare, civilsamhället och näringsliv. Man kan säga att denna form av 
charter motsvarar ett överenskommet samhällskontrakt. Montreal, Luton 
och Mannheim är exempel på detta. Montreal började sitt arbete redan 2005 
med Charter for Rights and Responsibility. Det innehåller paragrafer om 
rättigheter till inflytande och former för inflytande men också skyldigheter 
att till exempel rösta och att när man tycker annorlunda framföra sina syn
punkter på ett respektfullt sätt. Montreals charter innehåller också priorite
ringar på olika grupper till exempel bostadslösa där man gemensamt kom
mit överens om att åtgärder behöver ske för att samhället ska uppfattas som 
jämlikt och erbjuda livskvalitet för alla. För att inte chartern ska bli statisk så 
utvärderas den var fjärde år och paragrafer kan bytas ut och utvecklas utifrån 
samhällsutvecklingen. Som skydd av chartern har Montreal också infört en 
Ombudsman där parterna kan klaga om man tycker att någon part inte håller  
vad som utlovas i chartern. Det ses som ett nytt samhällskontrakt mellan 
kommunen, medborgarna, näringsliv och civilsamhället. 

System för tillit

Tillit är ett begrepp som under de senaste åren har blivit mer och mer aktuellt 
framförallt utifrån ett styrningsperspektiv. Frågan om tillitsbaserad styrning 
kan ses som en reaktion på New Public Management som påverkat styrningen  
i kommuner och regioner under de senaste 25 åren. Fokus i diskussionen har 
varit framförallt på tilliten mellan olika nivåer inom organisationerna och 
tilliten mellan professionerna och de som använder välfärdstjänster. Men vi 
kan också se att tilliten till det demokratiska systemet bygger på hur medbor
garna uppfattar att de blir bemötta av förtroendevalda och tjänstepersoner. 
Forskning visar att det finns relation mellan tillilt och en organisation som 
är fri från korruption och där det finns en tjänstemannakultur som känne
tecknas av rättssäkerhet och rättvisa men också med möjlighet till att kunna 
påverka det som får konsekvenser för den enskilde personens vardag. 
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Komplexa frågor

Samhället blir allt mer komplext och många frågor kan inte lösas av kommunen 
eller regionen själva. Medborgarna accepterar inte politiska beslut, dels utifrån 
att kunskap finns överallt vilket gör att det går att ifrågasätta underlag för be
slut, dels utifrån att människor vill påverka och inte har samma auktoritetstro 
som tidigare. Vilket gör att de förtroendevaldas beslutsförmåga förändrats och 
kräver mer samarbete än tidigare. I de komplexa frågorna behöver alla berörda 
delta i att forma lösningar för att det ska vara hållbart. Hur ett sådant arbete kan 
ske beskriver vi i en egen skrift. 

Platsens utveckling

Varor, kapital och människor har aldrig varit så rörliga som nu. Vi kan se att 
det påverkar människors syn på platsen de lever på. Lite enkelt kan man säga 
att det finns två typer av människor, de som kan befinna sig ”var som helst” 
(any where) och de som behöver känna tillhörighet till en plats (some where). 
Det visar sig att båda grupperna inte ser kommunens eller regionens gränser 
som det centrala utan det är den plats där man befinner sig som blir i fokus. 
Platsens utveckling blir därför viktig och därmed den livskvalitet som man 
upplever finns på platsen. Olika internationella exempel visar att hur med
borgarna involveras i utvecklingen av en plats kan vara avgörande för förtro
endet. Exempel på detta är medborgardialoger som sker i Florens i samband 
med byggandet av ny landningsbana till flygplatsen. De beslutade att frågan 
inte var om det skulle byggas en landningsbana eller ej utan hur de ska han
tera de problem som uppstår i samband med att det tillkommer en ny land
ningsbana. De mötte olika grupper utifrån olika problembilder till exempel 
de som kom att störas av mer buller, de som fick en längre väg till arbetet, de 
som förlorade en parkyta etcetera. På så vis kunde de stegvis tillsammans med 
medborgarna ta sig an de problem som uppkom i samband med förändringen 
av flygplatsen. 
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Digitala system för delaktighet

Internationellt kan vi se att framförallt stora städer går före och skapar 
digi tala system för delaktighet för medborgarna, där olika digitala verktyg 
tas fram för att ge medborgarna möjlighet att påverka och delta i samhälls
utvecklingen. Det handlar både om att påverka olika beslutsprocesser och om 
att skapa relationer med andra medborgare och göra saker för samhället till
sammans. Madrid har tagit fram plattformen Consul som nu används av flera 
kommuner runt om i världen. En annan plattform är Empatia som tagits fram 
inom ett EUprojekt. 

Utvecklingen går alltså vidare, medborgarna vill vara med och påverka sina 
livsförutsättningar så det handlar om hur kommuner och regioner tar hand 
om det engagemanget för samhällsutveckling. 
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Sammanfattning 
Sveriges Kommuner och Landsting, Projekt Medborgardialog, har sedan 
2006 haft uppdrag från sin kongress att stödja kommuner och regioner i ut
vecklingen av medborgardialog som en del i deras styrprocesser. 

Utvecklingsarbete har skett tillsammans med kommuner och regioner 
och i dagsläget arbetar i princip alla med medborgardialoger på något sätt. 
Erfaren heter från det utvecklingsarbete som skett visar på att för att nå fram
gång krävs att medborgardialoger sker systematiskt och att det institutiona
liseras i kommunen/regionen. 

Projekt Medborgardialog har utifrån nationella och internationella 
erfaren heter arbetat med en styrkarta med element som bör finnas på plats 
för att arbetet med medborgardialoger ska leda till nytta. Styrkartan har ut
vecklats under åren och i denna skrift presenteras den tredje versionen. 

2019 års styrkarta innehåller två delar, dels ett fundament som måste vara på 
plats och vara utgångspunkten för alla medborgardialoger, dels element som 
behöver ingå i planering och genomförande för varje enskild medborgardialog. 

Styrkarta 2019.
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Sammanfattning  

Principer och löften 

Principer utgör grunden för medborgardialog och omfattar varför kommu
nen eller regionen ska arbeta med medborgardialog. Principerna innehål
ler också ansvarsfördelning, om det finns särskilt prioriterade områden för 
dialog, vilken nytta som förväntas av dialog etcetera. Vissa kommuner och 
 regioner har också principer som innehåller löften till medborgarna om vil
ken delaktighet kommunen/regionen garanterar ska ske. 

Organisation 

Erfarenheter visar att för att genomföra medborgardialoger med hög kvali
tet så behövs en organisation för arbetet. Arbetet behöver institutionaliseras. 
När kommunen/regionen formar en organisation behöver hänsyn tas till dels 
hur strukturen ska se ut inom organisationen, dels vilka resurser som behö
ver avsättas, dels vilken kultur som behöver utvecklas i organisationen för att 
se medborgarna som en resurs. 

Frågan för dialogen

Att tydliggöra frågan har visat sig vara viktigt för att nå ett användbart resul
tat. För att genomföra en dialog behöver kommunen/regionen svara ja på 
följande två frågor: 

Är frågan påverkbar? Är vi som beslutsfattare påverkbara? 
Om svaret är nej på någon av dessa frågor bör inte medborgardialog ske 

men en tydlig informationsinsats kan behöva göras. 
Om svaret är ja behöver ett tydliggörande ske om vad man vill ha svar på. 

Vilka mål som ska uppnås och hur resultat ska följas upp. 

Styrprocess 

Medborgardialogen måste förhålla sig till någon form av styrprocess vare sig 
den utgör underlag i beslutsfattandet, i utvecklingsarbetet eller på olika sätt i 
utvecklingen av samhället. Medborgardialogen är mest användbar om den sker 
i ett tidigt skede av beslutsprocessen. Kommunen och regionen behöver också 
klargöra vad det är man vill veta från medborgarna, är det deras behov eller för
slag på lösningar med mera. Hur djupt involverade medborgarna ska vara och 
vilka som är de prioriterade grupperna som behöver delta i medborgardialogen. 
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Dialogprocessen 

Det är först i detta steg som val av metod sker och det finns ett stort antal 
meto der att välja mellan. Dock måste utgångspunkten vara vad som ska upp
nås och vilka som ska delta. Metoderna måste passa målgrupperna vilket gör 
att det ofta behövs flera olika metoder för att nå dem man vill nå. 

Kommunikationsprocessen

Kommunikation och medborgardialog är inte samma sak men medborgar
dialogen är helt beroende av att en god kommunikation sker om att dialogen 
ska ske, att medborgarna känner sig inbjudna och att resultatet återredovisas 
till olika aktörer. 

Utvärderingsprocess

Alla processer behöver utvärderas, dels för att få kunskap om resultat har 
nåtts, dels för att lära för framtida processer. I de dialogprocesser som vi 
 arbetat med svenska kommuner har vi utvärderat utifrån fyra perspektiv:

 > Resultat kopplat till forskning
 > Kvantitativa resultat
 > Kvalitativa resultat 
 > Berättelsen om processen

Resultat 

Den sista delen i styrkartan är fokuserad på själva resultatet och hur det följs 
upp och används i styrprocesser. Resultatet ska förstås ställas mot de mål som 
satts upp och kan riktas mot stärkt demokrati eller ökad effektivitet. Kommu
nikation om vilket resultat som nåddes och hur det påverkat behöver kom
municeras brett till olika intressenter i samhället. 

Fortsatt utveckling

Medborgarnas engagemang och delaktighet och hur kommuner och regioner 
arbetar med detta är under ständig utveckling och vi kan se att kommuner 
som ligger i framkant nu utvecklar: 

 > Samhällskontrakt med medborgarna om hur uppnå en hållbarhet i 
 kommunen eller regionen 

 > System för att stärka tilliten i samhället speciellt i områden där 
 medborgarna upplever ett utanförskap
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Sammanfattning  

 > Modeller för att involvera olika intressenter i att ta fram lösningar   
på komplexa samhällsfrågor

 > Modeller och metoder för att involvera medborgarna i den lokala  
platsens utveckling

 > Digitala system för delaktighet och inflytande
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Medborgardialog i styrning
FÖR ETT STÄRKT DEMOKRATISKT SAMHÄLLE 

Sveriges Kommuner och Landsting har sedan 2006 drivit Projekt 
Medborgar dialog med uppdrag att stödja kommuner, landsting och  
regioner i att utveckla medborgardialogen i styrning och verksamhets
utveckling för ett demokratiskt och socialt hållbart samhälle. 

Under dessa tolv år har projektet samarbetat med i princip alla kommuner, 
landsting och regioner och vi kan se att det skett en lovande utveckling i att 
skapa delaktighet för medborgarna som gör det möjligt att både få inflytande 
men också att ta ansvar för det lokala samhällets utveckling. 

Projektet har gett ut två tidigare skrifter om hur medborgardialog kan 
utgöra en del i styr och beslutsprocesser och vi ser nu att det behövs en 
uppdatering. Det är denna skrift du nu håller i din hand. 
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1 Inledning  
 

Medborgardialog är en del av vårt arbete med att utveckla den lokala 
demokratin. I en tid när demokratin utmanas, valdeltagandet sjunker och 
förtroendet för politiska institutioner diskuteras, är det viktigt att vi involverar 
invånare i samhällsutvecklingen.  

Upplands-Bro kommun ska ta initiativ till medborgardialog och vi är nyfikna, 
öppna och mottagliga för de tankar och synsätt som kommer fram i processen.  

Förväntningarna på medborgerligt inflytande mellan val har ökat under senare 
år och medborgardialog är en möjlig kanal för detta. Medborgardialog kan 
bidra till ett hållbart samhälle och lösa komplexa frågor, men det förutsätter att 
vi samarbetar väl och har en tydlig rollfördelning.  

Genom medborgardialog skapar vi mötesplatser för nya idéer, insikter och ger 
utrymme för innovation och kreativitet. Denna policy för medborgardialog ska 
vara vägledande i det fortsatta arbetet för politiker och tjänstepersoner i 
Upplands-Bro kommun.  

En rekommendation från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) är att 
medborgardialog integreras som en del i kommunens styrning och 
verksamhetsutveckling. I dokumentet finns principer och riktlinjer för 
kommunens organisation på området. Vårt arbete med medborgardialog och 
denna policy i sin helhet ska utvärderas två gånger per mandatperiod. 
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2 Övergripande syfte  
 
Upplands-Bro kommun kommer att genomföra medborgardialog i frågor som 
berör många invånare ur olika perspektiv i vardagen. Det ska vara både 
komplexa och enklare frågor som vi väljer för medborgardialog, frågor som 
väcker engagemang och ger konkreta resultat. I arbetet med medborgardialog 
har vi utvecklat följande övergripande syfte:  

Medborgardialog ska skapa ett ökat engagemang och inflytande hos 
människor och grupper för samhällsutvecklingen i Upplands-Bro kommun 

Det övergripande syftet kan delas in i flera delsyften: 

 Kommunen ska genom medborgardialog få ökad insikt om medborgarnas 
åsikter, värderingar och kunskaper  

 Medborgarna ska få kunskap och förståelse om kommunens verksamhet 

 De perspektiv som framkommer i medborgardialogen ska vägas in i 
beslutsunderlagen för att fatta bättre beslut 
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3 Definitioner 
 
I Upplands-Bro kommun definieras medborgardialog som ett systematiskt 
samtal vars syfte är att bidra till underlag för politiska beslut. Ordet ”dialog” 
betonar vikten av att lyssna och tala. Att föra en dialog skiljer sig från att 
endast ge information om exempelvis kommunens verksamhet.  

Medborgardialog är en kollektiv process som inbegriper samtal där flera 
personer deltar. Ibland handlar det om samtal i fokusgrupper med 7-8 deltagare 
och ibland om större möten med upp till 100 deltagare. Vid en 
medborgardialog är det vanligtvis kommunen som formulerat frågeställningen 
och som bjudit in till samtalet. 

Konsultation mellan kommunrepresentanter och enskilda medborgare, som 
exempelvis i fallet synpunktshantering eller medborgarförslag, ingår inte i den 
gängse definitionen av medborgardialog.  

Medborgardialog ska inte förväxlas med brukardialog där människor deltar i 
dialog med kommunen i rollen som brukare av tjänster inom en specifik 
verksamhet.  

Definitionen av medborgare omfattar de människor och grupper som bor, 
vistas och är verksamma inom Upplands-Bro kommun. 
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4 Principer för medborgardialog  
 

Politiker och tjänstepersoner i Upplands-Bro kommun har utvecklat centrala 
principer som ger stöd i arbetet: 

o Medborgardialoger ska genomsyras av kommunens vision och 
organisationsfilosofi.  

o De mål som anges i kommunens verksamhetsplan ska påverka och stödja 
våra initiativ för medborgardialog. 

o Vi ska alltid överväga medborgardialog i frågor av allmänt intresse och 
eftersträva hög kvalitet i arbetet.  

o Varje medborgardialog ska ha ett tydligt syfte samt mål och det ska framgå 
vad som är möjligt att påverka för invånarna.  

o Processen ska kännetecknas av tydlighet och ärlighet. 
o Dialog är en växelverkan mellan att lyssna och tala vilket ska påverka 

utformningen av varje enskilt initiativ för medborgardialog.  
o Vi ska anpassa medborgardialogen efter målgruppens förutsättningar och 

sträva efter en bred representation.  
o Alla som berörs av frågan ska ha goda möjligheter att delta, i synnerhet de 

som vanligtvis inte hörs.  
o Det är viktigt att vi har tydliga roller och ansvar för de som representerar 

kommunen.  
o Fördelning av roller bland politiker och tjänstepersoner, exempelvis som 

samtalsledare/ experter/ moderator, anpassas inför varje initiativ.  
o Både politiker och tjänstepersoner kan ha rollen som samtalsledare och 

tjänstepersoner kan ha rollen som experter i sakfrågor.  
o Vi ska hålla i processen hela vägen för varje initiativ, från idé till 

utvärdering och utveckla en tydlig processbeskrivning med uppföljning.  
o Vi återkopplar tydligt och skyndsamt till medborgarna om resultatet av 

varje genomförd medborgardialog.  
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5 Metoder för medborgardialog 
 

Medborgardialog ska engagera invånare, föreningsliv och näringsliv i 
Upplands-Bro kommun. Det finns ett stort urval av metoder som kan användas 
för detta ändamål.  

Medborgardialog skapar mötesplatser som kan öka den sociala 
sammanhållningen och öppenheten i kommunen, vilket gör just metodvalet till 
en central fråga. 

 
Illustration av Delaktighetsspektrum (Lindholm & Moritz, 2007) 
 

Delaktighetsspektrumet ger en överblick på ett urval av metoder för 
medborgardialog. Modellen visar hur olika former av delaktighet kan kopplas 
till olika metoder och utgår från att det är kommunen som tar initiativet. 

Att delge information i till exempel stormöten erbjuder en lägre form av 
delaktighet än exempelvis folkomröstningar eller medborgarbudget. 
Sistnämnda är ett samlingsbegrepp för metoder där medborgare kan delta i ett 
gemensamt beslutsfattande och prioritera mellan alternativ för avsatta resurser.  

Alla mötesmetoder har sina för- och nackdelar vilka vi behöver analysera innan 
vi väljer en specifik metod för en särskild fråga. Varje medborgardialog ska 
planeras noga och vi behöver överväga val av metod efter målgrupp, fråga och 
önskad nivå av delaktighet. 
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6 Organisation och ansvar 
 
Medborgardialogen ska följa de politiska prioriteringarna i kommunen. Vikten 
av dialog betonas i flera av de övergripande målen för Upplands-Bro kommun. 
Dessa är till exempel:  

 En kommun för alla 
 En grön kommun i utveckling  
 En kommun som växer 

 
Inom ramen för Kommunstyrelsens övergripande mål En kommun för alla 
återges nämndmålet ”Medborgardialog ska vara en naturlig del av 
beslutsprocessen”. Målet beskrivs som följer:  
 

Invånarna ska ha en nyckelroll i utvecklandet av vår kommun. Metoder 
för att ta tillvara människors engagemang och den lokala demokratin 
ska utvecklas. Nuvarande vägar för dialog ska utvecklas. 

 
Indikator för detta mål är antal projekt för medborgardialog som genomförts 
eller initierats under året.  

6.1 Ansvarsfördelning   

Ansvaret för medborgardialog följer verksamhetsansvaret. Det innebär att chef 
för respektive verksamhet ansvarar för att varje enskild medborgardialog 
fungerar både internt och externt och att insatser planeras väl. 

Medarbetare och förtroendevalda i kommunen ska själva ta ansvar för att, med 
hjälp av befintliga informationskanaler, hålla sig informerad i frågor som rör 
medborgardialog.  

Alla medarbetare har ett personligt ansvar för att medborgarna bemöts utifrån 
kommunens organisationsfilosofi.  

6.2 Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige fattar beslut om policy för medborgardialog och ansvarar 
för att det finns resurser så att målen för medborgardialog ska kunna uppnås.  

6.3 Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för medborgardialog och ser 
till att Kommundirektören har tillgång till den information som behövs för att 
kunna planera och genomföra medborgardialoger. 
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6.4 Nämnder 

Nämnderna har ansvar för sina respektive nämnders information, 
kommunikation och arbete med medborgardialog. Initiativ till medborgardialog 
av större karaktär med hög grad av delaktighet bör beslutas av nämnden. 
Nämndens beslut ska anmälas till Kommunstyrelsen. 

6.5 Kommundirektören 

Kommundirektören har ansvar för kommunövergripande frågor som rör 
medborgardialog samt ansvar för förvaltning och uppföljning av policy för 
medborgardialog (inklusive att vid behov göra redaktionella förändringar av 
dokumentet).  

6.6 Utvecklingsstaben 

Chefen för utvecklingsstaben har ett strategiskt ansvar för Upplands-Bro 
kommuns övergripande interna- och externa arbete med medborgardialog. 

Utvecklingsstaben har i uppdrag att arbeta med kommunövergripande 
strategiska frågor som rör medborgardialog: 

 Coacha chefer och medarbetare i arbetet med medborgardialog 
 Se till att kommunens policy för medborgardialog följs i arbetet 
 Samordnar och följer upp medborgardialog vid behov 

Enheten uppdaterar kommunens samverkansforum för medborgardialog där 
gemensamt material publiceras till stöd för arbetet.  

6.7 Kommunikationsstaben 

Kommunikationsstaben tar med genomförandet av medborgardialoger, för den 
interna- och externa kommunikationen i kommunen, i det årliga arbetet med 
kontorens kommunikationsplaner. 

6.8 Referensgruppen för medborgardialog 

Referensgruppen träffas regelbundet för att utbyta erfarenheter, stödja 
nätverkande på området och kompetensutveckling. Gruppen består av 
representanter från alla verksamheter och sammankallas av Utvecklingsstaben. 
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7 Kommunikation 
 
Kommunens kommunikationspolicy ger stöd i arbetet med intern och extern 
kommunikation för exempelvis medborgardialog.  

Den externa kommunikationen ska sprida kunskap om medborgardialog och 
enskilda initiativ i kommunen. Det ska vara tydligt vilka initiativ som 
medborgarna kan delta i och i vilka former.  

Kommunikationen ska bidra till att skapa en positiv bild av medborgardialog 
och vilja hos människor och grupper att engagera sig i samhällsutvecklingen.  

För att uppnå detta ska en kommunikationsplan utvecklas för varje initiativ. 
Planen ska identifiera målgrupper och val av lämpliga kommunikationskanaler.  
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8 Lagar, förordningar och styrdokument 
 
Det finns lagar och förordningar som styr arbetet med medborgardialog:  

 Kommunallagen ger kommunfullmäktige möjligheter att utlysa 
folkomröstning i en fråga och reglerar även folkinitiativ om 
folkomröstningar  

 Plan- och bygglagen (PBL) ställer krav när det gäller samråd, dialog, inför 
en detaljplan och när kommunen tar fram en översiktsplan. Miljöbalken, 
lagen om kollektivtrafik och lagen om nationella minoriteter och 
minoritetspråk är andra exempel där det finns lagkrav på samråd. 

 Regeringsformen och tryckfrihetsförordningen reglerar allas rätt till 
åsiktsfrihet, yttrandefrihet och informationsfrihet  

 Förvaltningslagen reglerar serviceskyldigheten gentemot medborgarna 

 

Våra egna styrdokument påverkar och stödjer initiativ för medborgardialog: 

 Vision 2035 ska genomsyra hur vi utformar kommunens verksamheter och 
uppdrag i Upplands-Bro kommun. Ledorden är nyfikenhet, omtanke och 
liv. Visionen lyfter tre strategiska fokusområden – tillgänglig plats, 
mötesplats och levande plats.  

 Aktuell verksamhetsplan med budget och politisk plattform är 
Kommunfullmäktiges övergripande styrdokument för att styra 
utvecklingen i kommunen. Verksamhetsplanen innehåller mål, 
resultatbudget och investeringsbudget för Upplands-Bro kommun. 

 Översiktsplan 2010 ger vägledning och stöd i beslut om användning av 
mark- och vattenområden samt hur den byggda miljön ska utvecklas och 
bevaras fram till år 2030. 

 Kommunikationspolicy för Upplands-Bro kommun är en plattform för vår 
information och kommunikation. Den ger vägledning om hur kommunen 
blir en tydlig och enhetlig avsändare och vilket tilltal vi använder i 
exempelvis medborgardialoger.  

 Manual för grafisk identitet innehåller riktlinjer för Upplands-Bro 
kommuns visuella identitet. Här finns grundläggande element för 
kommunens grafiska profil för att kommunicera på ett effektfullt sätt. 

 Helhetssyn, engagemang och professionalitet (HEP) är ledorden i 
kommunens organisationsfilosofi. HEP är ett gemensamt förhållningssätt i 
våra kontakter med medborgare, brukare och kunder men även i 
kontakterna med varandra inom kommunen. 

 Ledarskapsfilosofin i Upplands-Bro kommun, framtagen av 
chefsforumsgruppen under 2014/2015, beskriver den kultur som 
organisationens ledare ska uppmuntra och försvara. Viktiga ledord här är 
lyhördhet, inkännande, tydlighet och inspiration.  
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (4)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Mira Gartz 

Miljö- och hållbarhetsstrateg 

Ekonomiavdelningen 

   

Mira.Gartz@upplands-bro.se 

2023-02-20 KS 22/0643  

Kommunstyrelsen 
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Miljöpolicy för Upplands-Bro kommun med 
helägda bolag 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Miljöpolicy för Upplands-Bro kommun med bolag antas. 

2. Miljöpolicy för Upplands-Bro kommun, Upplands-Bro kommunföretag 

AB och AB Upplands-Brohus antagen den 30 november 2016 upphävs. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige fattade den 30 november 2016 beslutet att anta en 

miljöpolicy. 

I samband med arbetet med den nya kommunövergripande miljö- och 

klimatstrategin behöver dock kommunens miljöpolicy förnyas. Miljöpolicyn 

från 2016 anger mer konkreta inriktningar på vad som ska göras än vad som 

bör finnas i en policy, enligt kommunens riktlinjer för styrdokument. Den har 

också namngett kommunens helägda bolag, vilket kan göra policyn mindre 

relevant om det sker förändringar i kommunkoncernens bolagsinnehav eller vid 

händelse av namnändring. Slutligen tar miljöpolicyn från 2016 också upp ett 

antal så kallade betydande miljöaspekter, dvs områden som kommunen bör 

fokusera extra mycket på, som inte längre är helt relevanta.  

En miljöpolicy ska vara normerande och vara kommunens första utgångspunkt 

i miljöarbetet. Den bör i största möjliga mån vara tidlös för att vara relevant 

under lång tid.  

Kommunledningskontoret har därför tagit fram ett förslag på en ny mer tidlös 

och relevant policy. Den uppfyller fortfarande kravstandarden för 

miljödiplomering enligt Svensk Miljöbas/SUSA4:2017 och ISO14001:2015, 

har en tydligare koppling till de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 samt 

har ett tydligare barnperspektiv. 

Miljö- och energiutskottet har på kommunstyrelsens vägnar initierat och 

sammanställt ett förslag till en ny Miljöpolicy och överlämnar det till 

Kommunfullmäktige för antagande. 
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (4)  
2023-02-20 KS 22/0643 

 
 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 20 februari 2023 

 Förslag på ny Miljöpolicy för Upplands-Bro kommun med bolag 

 Protokollsutdrag från Miljö- och energiutskottets sammanträde den 

17 februari 2023 

 SUSA Svensk Miljöbas - kravstandard för verksamheter (4:2017) 

 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 30 

november 2016 

 Nuvarande miljöpolicy antagen av Kommunfullmäktige den 30 

november 2016 

Ärendet 

Därför en ny miljöpolicy 

En antagen miljöpolicy är en förutsättning för att bli en miljödiplomerad 

kommun.  

Kommunfullmäktige fattade den 30 november 2016 beslutet att anta en 

miljöpolicy. Beslutet återfinns i §134 Miljöpolicy för Upplands-Bro kommun, 

AB Upplands-Brohus och Upplands-Bro Kommunföretag AB. 

Miljöpolicyn från 2016 behöver ersättas med en ny. Miljöpolicyn från 2016 

anger mer konkreta inriktningar på vad som ska göras än vad som bör finnas i 

en policy, enligt kommunens riktlinjer för styrdokument. En miljöpolicy ska 

vara normerande och vägleda miljöarbetet i hela kommunorganisationen. Den 

bör också i största möjliga mån vara tidlös för att vara relevant under lång tid. 

Miljöpolicyn från 2016 har också namngett kommunens helägda bolag, vilket 

kan göra policyn mindre relevant om det sker förändringar i 

kommunkoncernens bolagsstruktur och bolagsinnehav, eller i händelse av 

namnändring av bolagen. Slutligen tar miljöpolicyn från 2016 också upp ett 

antal betydande miljöaspekter som inte längre är helt relevanta.  

I och med den omfattande miljöutredning som blev klar 2021 och i och med 

processen med att ta fram en miljö- och klimatstrategi under 2022, har delvis 

nya betydande miljöaspekter och nya strategiska arbetssätt identifierats vara 

viktiga för Upplands-Bro kommun. En policy skiljer sig från en strategi på det 

sätt att policyn är mer av en ståndpunkt, och en utgångspunkt till en strategi. En 

strategi är mer detaljerad än en policy och anger övergripande arbetssätt. 

I stället för att revidera miljöpolicyn från 2016 med dessa nya miljöaspekter, 

har ett förslag på en ny mer tidlös miljöpolicy tagits fram. Förslaget uppfyller 

fortfarande kravstandarden för miljödiplomering enligt Svensk 

Miljöbas/SUSA4:2017 och ISO14001:2015. Den nya miljöpolicyn har också 

tydligare koppling till FN:s globala hållbarhetsmål i Agenda 2030. 
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 3 (4)  
2023-02-20 KS 22/0643 

 
 

Innehållet i den nya miljöpolicyn 

Kraven på vad en miljöpolicy ska innehålla, enligt den diplomeringsstandard 

som Upplands-Bro kommun använder sig av är: 

Miljöpolicyn ska  

 vara antagen av ledningen och relevant för verksamheten och dess 

betydande miljöaspekter  

 innehålla ett löfte om ständig förbättring och förebyggande av 

förorening  

 innehålla ett löfte om att följa den för verksamheten aktuella 

miljölagstiftningen  

 vara vägledande för miljömålen  

 vara väl förankrad hos medarbetare och hos andra som arbetar på 

uppdrag av verksamheten  

 vara tillgänglig för intressenter 

(SUSA Svensk Miljöbas 4:2017) 

Förslaget till ny miljöpolicy innehåller ett löfte om ”ständig förbättring och 

förebyggande av förorening”, samt ett löfte om ”att följa den för verksamheten 

aktuella miljölagstiftningen”, enligt skall-kraven ovan.  

Förslaget till ny miljöpolicy är vägledande för Upplands-Bro kommuns 

miljömål på flera sätt. För det första antar förslaget ett generationsperspektiv, 

dvs att kommunen värnar om kommande generationer liksom nu levande. För 

det andra framhäver den förslaget ett helhetsperspektiv på miljöfrågorna där 

natur, ekonomi och samhälle kopplas samman. Generationsperspektivet och 

helhetsperspektivet utgår ifrån FN:s definition av hållbar utveckling. Förslaget 

till en ny miljöpolicy anger också ett tydligt ramverk som Upplands-Bro 

kommun med bolag ska arbeta utifrån. Ramverket ifråga är FN:s globala 

hållbarhetsmål i Agenda 2030, vilka i sig innehåller alla de tre perspektiven av 

hållbar utveckling: miljömässig, ekonomisk och social/samhällelig.  

Genom att ange ett tydligt ramverk uppfyller förslaget till den nya miljöpolicyn 

också de något hårdare kraven i certifieringsstandarden ISO14001. Detta gör 

att Uppland-Bro kan välja att certifiera sig enligt ISO 14001 i framtiden utan 

att behöva ändra sin miljöpolicy. 

Ytterligare ändring som ger förslaget till den nya miljöpolicyn ett längre liv är 

namnändringen. Miljöpolicyn från 2016 är namngiven med de helägda bolagen 

i titeln. Den nya miljöpolicyn ändrar titeln till ”Upplands-Bro kommun med 

bolag” för att behålla sin relevans även vid förändringar i kommunkoncernen.  

Miljö- och energiutskottet har på kommunstyrelsens vägnar initierat och 

sammanställt ett förslag till en ny Miljöpolicy och överlämnar det till 

Kommunfullmäktige för antagande. Miljö- och energiutskottet föreslår 
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 4 (4)  
2023-02-20 KS 22/0643 

 
 

Kommunfullmäktige att anta det nya förslaget till miljöpolicy och att tidigare 

miljöpolicy upphävs. 

 

Barnperspektiv 

Den nya policyn tar ett tydligare barnperspektiv genom att framhäva att 

kommunen värnar kommande generationer liksom nu levande, samt genom att 

ange FN:s globala hållbarhetsmål i Agenda2030 som ram. Agenda 2030 har ett 

tydligt barnperspektiv, framförallt i mål 1 (ingen fattigdom), 2 (ingen hunger 

och felnäring), 3 (god hälsa och välbefinnande), 4 (god utbildning) och 16 

(fredliga och inkluderande samhällen). 

  

Kommunledningskontoret 

 

 

Ida Texell  

Kommundirektör Maria Lundström 

 Strategisk chef 
 

 

 

Bilagor 

1. Förslag på ny Miljöpolicy för Upplands-Bro kommun med bolag 

2. Protokollsutdrag från Miljö- och energiutskottets sammanträde den 17 

februari 2023 

3. SUSA Svensk Miljöbas - kravstandard för verksamheter (4:2017) 

4. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 30 

november 2016. 

5. Nuvarande miljöpolicy antagen av Kommunfullmäktige den 30 

november 2016. 

 

Beslut sänds till 

 Samtliga nämnder och helägda kommunala bolag. 

 Juridikenheten för publicering i kommunens författningssamling. 
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Miljöpolicy för Upplands-Bro kommun med bolag

Sid 2 av 2

Miljöpolicy för Upplands-Bro kommun med bolag

Upplands-Bro kommun med bolag värnar kommande generatione r likväl som
nu levande. Vi ser att en välmående miljö är en absolut förutsättning för ett
samhälle som är både ekonomiskt och socialt välmående.

Kommune n med bolag ska genom ständiga förbättringar tillgodose en
långsik t igt uthållig användning av naturresurs er och stärka ekosystemens
bärkraft. Kommunen med bolag ska följa gällande miljö la gst i ft ning, förebygga
och förhind ra föroreninga r och skydda vår gemensamma miljö.

Miljöarbetet präglas av att:

vi antar ett helhetspersp ekt iv enligt de globala hållbar hets må le n i
Agenda 2030;

vi söker samverkan får att nå längre;

vi baserar våra strategier, målsättningar och åtgärder på aktuell
forskning och beprövad erfarenhet;

vi ökar kunskap och engagema ng hos alla som bor, vistas och verkar i
kommune n;

vi redovisar och infor mera r öppet om Upplands-Bro kommuns
miljöarbe te.



38 Miljöpolicy för Upplands-Bro kommun med helägda bolag - KS 22/0643-2 Miljöpolicy för Upplands-Bro kommun med helägda bolag : Protokollsutdrag från Miljö- och energiutskottets sammanträde den 2-17-3--20 - Miljöpolicy för Upplands-Bro kommun

 

PROTOKOLLSUTDRAG 3 (8)  

 Miljö- och energiutskottet Sammanträdesdatum: 

2023-02-17 

 

 

§ 1 Miljöpolicy för Upplands-Bro kommun 
 Dnr KS 22/0643 

Beslut 

Miljö- och energiutskottet föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Miljöpolicy för Upplands-Bro kommun med bolag antas. 

2. Miljöpolicy för Upplands-Bro kommun, Upplands-Bro kommunföretag 

AB och AB Upplands-Brohus (Dnr: KS 16/0303) upphävs. 

Sammanfattning 

Därför en ny miljöpolicy 

En antagen miljöpolicy är en förutsättning för att bli en miljödiplomerad 

kommun.  

Kommunfullmäktige fattade den 30 november 2016 beslutet att anta en 

miljöpolicy. Beslutet återfinns i §134 Miljöpolicy för Upplands-Bro kommun, 

AB Upplands-Brohus och Upplands-Bro Kommunfastigheter AB.  

Miljöpolicyn från 2016 behöver ersättas med en ny. Miljöpolicyn från 2016 

anger mer konkreta inriktningar på vad som ska göras än vad som bör finnas i 

en policy, enligt kommunens riktlinjer för styrdokument. En miljöpolicy ska 

vara normerande och vägleda miljöarbetet i hela kommunorganisationen. Den 

bör också i största möjliga mån vara tidlös för att vara relevant under lång tid. 

Miljöpolicyn från 2016 har också namngett kommunens helägda bolag, vilket 

kan göra policyn mindre relevant om det sker förändringar i 

kommunkoncernens bolagsstruktur och bolagsinnehav, eller i händelse av 

namnändring av bolagen. Slutligen tar miljöpolicyn från 2016 också upp ett 

antal betydande miljöaspekter som inte längre är helt relevanta.  

I och med den omfattande miljöutredning som blev klar 2021 och i och med 

processen med att ta fram en miljö- och klimatstrategi under 2022, har delvis 

nya betydande miljöaspekter och nya strategiska arbetssätt identifierats vara 

viktiga för Upplands-Bro kommun. En policy skiljer sig från en strategi på det 

sätt att policyn är mer av en ståndpunkt, och en utgångspunkt till en strategi. En 

strategi är mer detaljerad än en policy och anger övergripande arbetssätt. 

I stället för att revidera miljöpolicyn från 2016 med dessa nya miljöaspekter, 

har ett förslag på en ny mer tidlös miljöpolicy tagits fram. Förslaget uppfyller 

fortfarande kravstandarden för miljödiplomering enligt Svensk 

Miljöbas/SUSA4:2017 och ISO14001:2015. Den nya miljöpolicyn har också 

tydligare koppling till FN:s globala hållbarhetsmål i Agenda 2030. 
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 Miljö- och energiutskottet Sammanträdesdatum: 

2023-02-17 

 

 

 

Innehållet i den nya miljöpolicyn 

Kraven på vad en miljöpolicy ska innehålla, enligt den diplomeringsstandard 

som Upplands-Bro kommun använder sig av är: 

Miljöpolicyn ska  

 vara antagen av ledningen och relevant för verksamheten och dess 

betydande miljöaspekter  

 innehålla ett löfte om ständig förbättring och förebyggande av 

förorening  

 innehålla ett löfte om att följa den för verksamheten aktuella 

miljölagstiftningen  

 vara vägledande för miljömålen  

 vara väl förankrad hos medarbetare och hos andra som arbetar på 

uppdrag av verksamheten  

 vara tillgänglig för intressenter 

(SUSA Svensk Miljöbas 4:2017) 

Förslaget till ny miljöpolicy innehåller ett löfte om ”ständig förbättring och 

förebyggande av förorening”, samt ett löfte om ”att följa den för verksamheten 

aktuella miljölagstiftningen”, enligt skall-kraven ovan.  

Förslaget till ny miljöpolicy är vägledande för Upplands-Bro kommuns 

miljömål på flera sätt. För det första antar förslaget ett generationsperspektiv, 

dvs att kommunen värnar om kommande generationer liksom nu levande. För 

det andra framhäver den förslaget ett helhetsperspektiv på miljöfrågorna där 

natur, ekonomi och samhälle kopplas samman. Generationsperspektivet och 

helhetsperspektivet utgår ifrån FN:s definition av hållbar utveckling. Förslaget 

till en ny miljöpolicy anger också ett tydligt ramverk som Upplands-Bro 

kommun med bolag ska arbeta utifrån. Ramverket ifråga är FN:s globala 

hållbarhetsmål i Agenda 2030, vilka i sig innehåller alla de tre perspektiven av 

hållbar utveckling: miljömässig, ekonomisk och social/samhällelig.  

Genom att ange ett tydligt ramverk uppfyller förslaget till den nya miljöpolicyn 

också de något hårdare kraven i certifieringsstandarden ISO14001. Detta gör 

att Uppland-Bro kan välja att certifiera sig enligt ISO 14001 i framtiden utan 

att behöva ändra sin miljöpolicy. 

Ytterligare ändring som ger förslaget till den nya miljöpolicyn ett längre liv är 

namnändringen. Miljöpolicyn från 2016 är namngiven med de helägda bolagen 

i titeln. Den nya miljöpolicyn ändrar titeln till ”Upplands-Bro kommun med 

bolag” för att behålla sin relevans även vid förändringar i kommunkoncernen.  
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PROTOKOLLSUTDRAG 5 (8)  

 Miljö- och energiutskottet Sammanträdesdatum: 

2023-02-17 

 

 

Kommunledningskontoret föreslår att Miljö- och energiutskottet föreslår 

Kommunfullmäktige att anta det nya förslaget till miljöpolicy och att tidigare 

miljöpolicy upphävs. 

Barnperspektiv 

Den nya policyn tar ett tydligare barnperspektiv genom att framhäva att 

kommunen värnar kommande generationer liksom nu levande, samt genom att 

ange FN:s globala hållbarhetsmål i Agenda2030 som ram. Agenda 2030 har ett 

tydligt barnperspektiv, framförallt i mål 1 (ingen fattigdom), 2 (ingen hunger 

och felnäring), 3 (god hälsa och välbefinnande), 4 (god utbildning) och 16 

(fredliga och inkluderande samhällen). 

Beslutsunderlag 

1. Förslag på ny Miljöpolicy för Upplands-Bro kommun med bolag 

2. SUSA Svensk Miljöbas - kravstandard för verksamheter (4:2017) 

3. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 30 

november 2016. 

4. Nuvarande miljöpolicy antagen av Kommunfullmäktige den 30 

november 2016. 

Förslag till beslut 

1. Miljöpolicy för Upplands-Bro kommun med bolag antas. 

2. Miljöpolicy för Upplands-Bro kommun, Upplands-Bro kommunföretag 

AB och AB Upplands-Brohus (Dnr: KS 16/0303) upphävs. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Mattias Peterson Ersoy (C) yrkar bifall till liggande förslag. 

Annika Falk (S) yrkar bifall till liggande förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att Miljö- och 
energiutskottet har beslutat enligt detta.  

 

Beslutet skickas till: 

 Samtliga nämnder och helägda kommunala bolag 

 Juridikenheten för publicering i kommunens författningssamling 
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SUSA – Sustainable Standards 
Drakenbergsgatan 27 
117 41 Stockholm 
Organisationsnummer: 802428-6984 
www.susa.nu 

  

SUSA – Sustainable Standards 

Svensk Miljöbas - 
kravstandard för 
verksamheter 
(4:2017) 
Antagna 2017-04-26 
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1. Inledning 
 

SUSA – Sustainable standards(SUSA) startades för att möta små och medelstora verksamheters 

behov av att skapa ett strukturerat kvalitets- och miljöledningssystem.  

Föreningens syfte och uppgift:  
• Verka för en hållbar utveckling i kommersiella, offentliga och ideella verksamheter 

• Säkerställa hög kvalitet och kompetens i föreningens verksamhet   

• Tillhandahålla, utveckla och synliggöra föreningens standarder och verktyg  

• Verka för hög trovärdighet hos föreningens intressenter 

• Verka för att organisationer ansluter sig till föreningen  

• Följa utvecklingen inom föreningens intresseområden nationellt och internationellt 
 

Svensk Miljöbas kravstandard tillgodoser mindre verksamheters behov av att kunna uppvisa 

ett strukturerat, dokumenterat och fungerande miljöarbete inför beställare och andra 

intressenter. Denna version av standarden är den fjärde och den antogs av föreningen den 

26 april 2017. Standarden börjar gälla den 1 januari 2018. 

 

Utfärdare 
Kraven på utfärdare är framtagna för att säkerställa att de organisationer som utfärdar diplom med 

SUSA:S logotyp har en metod som följer kraven i sin helhet och är godkänd av SUSA. Utfärdaren 

utfärdar diplom till verksamheter som uppfyller standardens krav samt verkar för att de genomför 

konkreta förbättrande åtgärder. Se krav på utfärdare och revisorer. 

Revisorer 
Kraven på revisorer är framtagna för att säkerställa att verkar för att verksamheten genomför 

konkreta förbättringar, har kunskap om kraven i aktuell standard och följer god revisionssed. Se krav 

på utfärdare och revisorer 

Verksamheter 
En verksamhet som avser att diplomeras enligt någon av SUSA:s standarder för ledningssystem ska 

anlita en utfärdare som tillhandahåller en metod som är godkänd av SUSA.  Verksamheter ska minst 

uppfylla SUSA:s krav enligt ”Krav på Verksamheter” för respektive standard.  
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2. Definitioner och begrepp  
 

Indikator: Mätvärden som beskriver utveckling och förbättringar av miljöprestanda över tid. 

Metod: Utfärdaren ska erbjuda en Metod i form av av handledningsmaterial och praktisk 

vägledning för införande av miljöledningssystem enligt Svensk Miljöbas. 

Metodansvarig: Utsedd person hos utfärdaren som ansvarar för dess metod. 

Miljödiplom: Verifikat som styrker att en verksamhet vid revisionstillfället uppfyller Svensk 

Miljöbas krav på verksamheter. 

Revisionsinstruktion: Utfärdarens skriftliga vägledning för revisorer.  

Revisionsråd: En instans för frågor som gäller revisorer och revision, handläggning av 

ansökningar från revisorer inför godkännande av styrelsen och klagomål gällande revisorer 

och utfärdare.  

Revisor: Person som är godkänd av Svensk Miljöbas att revidera verksamheter enligt Svensk 

Miljöbas krav på verksamheter. 

Svensk Miljöbas: Föreningen Svensk Miljöbas eller dess kravstandard. 

Tredjepartsrevision: Oberoende revision utförd av godkänd Svensk Miljöbas revisor som inte 

är knuten till verksamhetens utfärdare. 

Utfärdare: Av Svensk Miljöbas godkänd medlem med rätt att utfärda miljödiplom med 

föreningens logotyp. 

Verksamhet: Företag eller annan organisation som är, eller avser att bli, miljödiplomerad 

enligt Svensk Miljöbas krav på verksamheter. 
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3. Krav på verksamheter 

3.1  Allmänt 

Verksamhet som avser att införa miljöledningssystem i syfte att bli miljödiplomerad enligt 

Svensk Miljöbas kravstandard ska1 anlita en godkänd utfärdare. 

3.2 Ledarskap, ansvar och delaktighet 

Ledningen ska2 ansvara för att miljöledningssystemet fungerar och leder till ständiga 

miljöförbättringar. 

Ledningen ska3: 

• säkerställa ekonomiska och personella resurser för ledningssystemets införande och 

drift 

• fördela miljöansvaret och definiera roller, ansvar och befogenheter 

• skapa engagemang och delaktighet i hela verksamheten. 

3.3  Miljöutredning 
Verksamheten ska4 ha en dokumenterad miljöutredning som innehåller 

verksamhetsbeskrivning, identifiering av miljöaspekter och bedömning av betydande 

miljöaspekter. 

Verksamhetsbeskrivningen ska5 innehålla: 

• miljöledningssystemets omfattning 

• typ av verksamhet  

• produkter och/eller tjänster som erbjuds 

• antal anställda 

• aktuellt miljöarbete och miljökompetens 

Verksamheten ska6 med fokus på sin kärnverksamhet identifiera positiva och negativa 

miljöaspekter kopplat till: 

• användning av energi, drivmedel, varor, tjänster, vatten och kemiska produkter etc. 

• verksamhetens produkter och tjänster 

• avfall 

• utsläpp till luft, vatten och mark 

• buller, vibrationer och lukt. 

Verksamheten ska7 årligen bedöma, fastställa och dokumentera vilka miljöaspekter som är 

betydande. 
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3.4  Miljöpolicy 

Verksamheten ska8 ha en dokumenterad miljöpolicy som styr miljöarbetet och speglar 

ambitionerna. 

Miljöpolicyn ska9: 

• vara antagen av ledningen och relevant för verksamheten och dess betydande 

miljöaspekter 

• innehålla ett löfte om ständig förbättring och förebyggande av förorening 

• innehålla ett löfte om att följa den för verksamheten aktuella miljölagstiftningen 

• vara vägledande för miljömålen 

• vara väl förankrad hos medarbetare och hos andra som arbetar på uppdrag av 

verksamheten 

• vara tillgänglig för intressenter. 

3.5  Miljömål och handlingsplaner 

Verksamheten ska10 utifrån de betydande miljöaspekterna upprätta dokumenterade och 

tidsatta miljömål och handlingsplaner. 

Mål och åtgärder i handlingsplan ska11 stämma överens med miljöpolicyn och vara möjliga 

att följa upp och verifiera. 

Av handlingsplanen ska12 framgå: 

• åtgärder för hur målen ska uppnås 

• vem som ansvarar för att de enskilda åtgärderna genomförs 

• resursbehov för att genomföra åtgärderna 

• när och hur åtgärderna ska genomföras och följas upp. 

3.6  Rutiner och instruktioner 

Verksamheten ska13 utifrån de betydande miljöaspekterna utvärdera behovet av rutiner och 

instruktioner. 

Verksamheten ska14 följa upp och vid behov dokumentera rutiner och instruktioner. 

3.7  Hantering av avvikelser och förbättringsförslag  

Verksamheten ska15 ha en dokumenterad beskrivning av hur avvikelser och 

förbättringsförslag hanteras. 
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3.8  Lagkrav 

Verksamheten ska16: 

• identifiera och dokumentera vilka miljölagar och övriga rättsregler inom 

miljöområdet som berör verksamheten 

• ha en aktuell beskrivning av hur dessa efterlevs och följs upp. 

Eventuella myndighetsförelägganden ska17 åtgärdas inom angiven tid. 

3.9  Nödlägesberedskap 

Verksamheten ska18 göra en bedömning av miljöriskerna och på lämpligt sätt förebygga eller 

planera för hur verksamheten ska agera om olycka eller tillbud inträffar. 

3.10 Utbildningsbehov och kompetenskrav 

Verksamhetens medarbetare ska19 ha lämplig kompetens för att kunna utföra sina 

arbetsuppgifter på ett miljömässigt riktigt sätt. 

Verksamhetens medarbetare och de som arbetar i verksamhetens ställe ska20 genomgå 

utbildning i grundläggande miljökunskap. 

Verksamheten ska21 identifiera utbildningsbehovet inom den egna verksamheten och med 

detta som grund fastställa en dokumenterad utbildningsplan. 

3.11 Uppföljning och ständig förbättring 

Verksamheten ska22 vid revision ha genomfört miljöförbättringar. 

Verksamheten ska23 inför revision följa upp sitt miljöarbete, sammanställa och dokumentera 

de förbättringar och förändringar som skett. 

Verksamheter med lokaler på olika fysiska platser och/eller med varierad verksamhet ska24 

följa upp miljöarbetet i de olika verksamhetsdelarna. 

3.12 Miljöberättelse 

Verksamheten ska25 årligen sammanfatta resultatet av miljöarbetet i en dokumenterad 

miljöberättelse. 

Miljöberättelsen ska26 innehålla: 

• miljöledningssystemets omfattning och avgränsning 

• beskrivning av miljöarbetet och de förbättringar och förändringar som skett över tid 

• relevanta indikatorer. 
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Miljöberättelsen ska27 vara tillgänglig för intressenter. 

3.13  Intern och extern kommunikation 

Verksamhetens medarbetare och övriga intressenter ska28 informeras om verksamhetens 

miljöarbete. 

3.14  Ledningens genomgång 

Verksamhetens ledning ska29 årligen genomföra och dokumentera en utvärdering av 

miljöledningsarbetet och besluta om förändringar i syfte att nå ständiga förbättringar. 

3.15 Revision 

Revision ska30 genomföras årligen av Svensk Miljöbas godkända revisorer. 

Senast den andra revisionen och därefter minst vart fjärde år ska31 tredjepartsrevision 

utföras av revisor som inte är knuten till utfärdarens organisation. 

Om verksamheten är spridd på flera fysiska enheter ska32 en plan för revision på samtliga 

platser upprättas. 
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 PROTOKOLLSUTDRAG 16 (37)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2016-11-30 

 

 

§ 134 Miljöpolicy för Upplands-Bro kommun, 
AB Upplands-Brohus och Upplands-Bro 
Kommunfastigheter AB 

 Dnr KS 16/0303 

Beslut 

Miljöpolicy för Upplands-Bro kommun och Upplands-Bro Kommunföretag 

AB och AB Upplands-Brohus antas. 

__________ 

Sammanfattning 

Vid Kommunstyrelsesammanträdet den 23 april 2014, § 58, fattades följande 

beslut; ”Upplands-Bro kommun inför ett miljöledningssystem med Svensk 

Miljöbas kravstandard som bas.” 

Utifrån detta uppdrag togs en projektplan fram för införande av systematiskt 

miljöarbete vilken presenterades på kommunledningsgruppen i januari 2016. 

Vid Hållbarhetsutskottet den 20 januari 2016 presenterades miljöutredningen 

som sammanfattar kommunens verksamheters övergripande miljöpåverkan, 

vilket ligger till grund för inriktningen i miljöpolicyn. Under hösten har 

miljöombudsgruppen arbetat för att ta fram miljöpolicyn som grundar sig i de 

för kommunen betydande miljöaspekterna. 

Utifrån Svensk Miljöbas kravstandard och ISO14001:s kravstandard är det 

grundläggande att anta en miljöpolicy för organisationen som vägledningen för 

miljöarbetet för att kunna certifiera sitt miljöledningsarbete. 

Beslutsunderlag 

• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 19 oktober 2016 

• Kommunstyrelsens beslut 23 april 2014 § 58, Uppdrag att utreda lämplig 

metod för att införa miljöledningssystem i Upplands-Bro kommun 

• KS beslut den 8 juni 2016, Dnr KS 15/0839 § 104, Fastställande av 

miljöaspekter 

Yttranden 

Fredrik Kjos (M) yttrar sig i ärendet. 
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 PROTOKOLLSUTDRAG 17 (37)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2016-11-30 

 

 

Fortsättning §134 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att:  

Miljöpolicy för Upplands-Bro kommun och Upplands-Bro Kommunföretag 

AB, AB Upplands-Bro kommunfastigheter och AB Upplands-Brohus antas. 

__________ 

Protokollsanteckning 

Fredrik Kjos (M) tillåts lämna följande protokollsanteckning: 

"Vi gläder oss åt att det miljöarbete som Alliansen påbörjade 2010 äntligen 

blivit en miljöpolicy. Men vi beklagar att den styrande majoriteten försenat 

miljöpolicyn." 

Martin Normark (L) ansluter sig till Fredrik Kjos (M) protokollsanteckning. 

Beslutet skickas till: 

• Utbildningsnämnden 

• Socialnämnden 

• Tekniska nämnden 

• Bygg- och miljönämnden 

• Kultur- och fritidsnämnden 

• Kommunstyrelsen 

• Upplands-Bro Kommunföretag AB 
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Miljöpolicy 
 
Miljöpolicyn ska bidra till att göra Upplands-Bro till en ännu attraktivare 
kommun att leva, arbeta och vistas i. För att uppnå visionen – kommunen som 
ger plats – är det nödvändigt att arbeta långsiktigt och uthålligt med 
miljöarbetet i Upplands-Bro. 
 
Upplands-Bro kommuns verksamheter, Upplands-Bro Kommunföretag AB och 
AB Upplands-Brohus ska tillgodose och värna om en långsiktig och uthållig 
användning av naturresurser och minskad miljöpåverkan genom att; 
 

 organisationen ska kännetecknas av ett personligt miljöengagemang 
som ska leda till ständiga förbättringar 

 
 kunskap avseende miljölagar samt andra krav ska vara god och 

verksamheten ska uppfylla dessa 
 

 kontinuerligt och systematiskt arbeta med de för Upplands-Bro 
kommun mest betydande miljöaspekterna; energianvändning, 
transporter, avfall, upphandling och inköp, användning av livsmedel, 
kemikalier och produkter, ny-, till- och ombyggnation, planering och 
exploatering, myndighetsutövning, utbildning, sociala tjänster, 
nödlägesberedskap samt finansiella tjänster 

 
 arbetet ska präglas av kretsloppstänkande som därmed ska leda till 

minskad miljöbelastning och att förebygga föroreningar 
 

 öppet redovisa och informera om vårt miljöarbete 
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Kommunstyrelsen 
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Uppdrag för att förhindra välfärdsbrott 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen ger kommundirektören uppdrag att: 

1. Genomföra en genomlysning av den samlade verksamheten i Upplands-
Bro kommun och i de kommunalägda bolagen för att identifiera risker 
för välfärdsbrottslighet och återrapportera till 
kommunstyrelsen den 6 september 2023. 

2. Identifiera möjligheter till utveckling av den kommunala verksamheten 
och föreslå en åtgärdsplan för att motverka framtida välfärdsbrottslighet 
och återrapportera detta genom mål och budget för perioden 2024–
2026. 

3. Skapa en större förståelse för välfärdsbrottslighet och ta fram ett förslag 
för kompetensutveckling för både politiker och tjänstemän inom 
kommunkoncernen och återrapportera detta till kommunstyrelsen den 6 
september 2023. 

Sammanfattning 
Sedan en tid tillbaka har välfärdsbrott uppmärksammats mer och mer. Brå har i 
en rapport från 2022 kartlagt felaktiga utbetalningar från kommuner och 
regioner till företag och föreningar och föreslår i rapporten flera åtgärder för att 
komma åt välfärdsbrotten i kommunerna, bland annat att uppföljningen hos 
kommunerna behöver bli bättre. 

SKR har också uppmärksammat behovet av att stärka arbetet inom området 
och har bland annat inrättat en samordnarfunktion för välfärdsbrottslighet och 
för arbetet mot otillåten påverkan.  

För att möta de utmaningar som finns kring välfärdsbrottsligheten behöver 
även Upplands-Bro kommun göra insatser och förbättra arbetet inom området. 
Ett första steg är att kartlägga och identifiera risker för välfärdsbrottslighet i 
kommunens verksamheter och ta fram en åtgärdsplan för att minska dessa 
risker och därmed minska välfärdsbrottsligheten. En ökad förståelse för 
välfärdsbrottslighet skulle också bidra till att arbetet för att motverka riskerna 
kunde bedrivas mer effektivt varför det finns anledning att höja kompetensen 

mailto:Katarina.ekroth@upplands-bro.se
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hos både förtroendevalda och tjänstepersoner. Kommunledningskontoret 
föreslår därför att kommundirektören ges ett uppdrag för att konkretisera 
arbetet mot välfärdsbrott i kommunen. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 21 februari 2023 

Ärendet 

Rapport från Brå 

Sedan en tid tillbaka har välfärdsbrott uppmärksammats mer och mer. Den 
definition av välfärdsbrott som Sveriges kommuner och regioner, SKR, 
använder i detta sammanhang är när en extern aktör – företag eller privatperson 
– otillbörligen utnyttjar kommunala medel för egen vinning. 

Brottsförebyggande rådet (Brå) har under 2022 tagit fram en rapport, 
Välfärdsbrott mot kommuner och regioner - Fel och oegentligheter bland 
företag och föreningar (Rapport 2022:1). 

Brå har kartlagt felaktiga utbetalningar från kommuner och regioner till företag 
och föreningar. I rapporten analyseras hur kommuner och regioner arbetar med 
att förebygga och åtgärda felaktigheter, samt hur dessa välfärdsbrott hanteras 
inom rättsväsendet. I rapporten beskrivs såväl utmaningar som goda exempel. 
Undersökningen baseras på intervjuer med 166 personer, en analys av 97 
ärenden och en enkät riktad till landets alla kommuner. 

Brå skriver i rapporten att kommuner och regioner sedan 1990-talet köper in 
allt mer välfärdstjänster från företag och föreningar och att en del av 
utbetalningarna hamnar i fel händer. Brå konstaterar att de kontrollsystem som 
finns ofta missar den grova brottsligheten samt att tillståndsplikt och bättre 
uppföljning behövs för att komma åt välfärdsbrotten. 

Förslag för att komma åt välfärdsbrotten 

I rapporten föreslår Brå en rad åtgärder för att komma åt välfärdsbrotten i 
kommuner och regioner, bland annat: 

• Släpp inte in oseriösa aktörer på marknaden. Tillståndsplikt för fler 
verksamheter är ett effektivt sätt att hindra olämpliga företag. 
Kommuner och regioner kan också specificera tydliga villkor för att 
stänga ute olämpliga föreningar från bidrag. 

• Öka incitamenten för kommuner och regioner att agera. Väsentligt fler 
bör öka resurserna för uppföljningsverksamheten så att den har 
kapacitet att följa upp avtal och villkor. 

• Uppföljningen behöver bli bättre. Kommuner och regioner behöver 
bland annat stärka sin kompetens för att tolka uppgifter och dokument 
som visar företags och föreningars ekonomiska förhållanden. 
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Rapporten finns att ta del av på Brå:s hemsida: 

https://bra.se/publikationer/arkiv/publikationer/2022-03-25-valfardsbrott-mot-
kommuner-och-regioner.html 

SKR:s arbete mot välfärdsbrott 

Välfärdsbrottslighet är ett hot mot demokratin och därmed allas problem. 
Kommuner och regioner behöver därför arbeta aktivt för att stärka det 
förebyggande arbetet och säkerställa att det finns en tydlig process för att 
hantera problem när de upptäcks. SKR, arbetar för att sprida information till 
kommuner och regioner inom flera sakområden. 

SKR har stärkt arbetet inom området genom att inrätta en samordnarfunktion 
för välfärdsbrottslighet och för arbetet mot otillåten påverkan. Samordnaren 
planerar utbildningsinsatser och nätverk, erfarenhetsutbyten och att dela 
exempel. SKR har inlett ett samarbete med myndigheter och aktörer med syfte 
att tydliggöra kommuner och regioners perspektiv och behov, stärka samverkan 
och identifiera gemensamma framgångsfaktorer. 

SKR har 2022 bjudit in samtliga regioner till ett möte med syfte att fördjupa 
lägesbilden kring välfärdsbrottslighet i regionernas verksamheter. Ett liknande 
möte kommer även att ske med kommunerna. 

Arbetet i Upplands-Bro kommun behöver förbättras 
 
För att möte de utmaningar som finns kring välfärdsbrottsligheten behöver 
även Upplands-Bro kommun göra insatser och förbättra arbetet inom området. 
Ett första steg är att kartlägga och identifiera risker för välfärdsbrottslighet i 
kommunens verksamheter och ta fram en åtgärdsplan för att minska dessa 
risker och därmed minska välfärdsbrottsligheten. En ökad förståelse för 
välfärdsbrottslighet skulle också bidra till att arbetet för att motverka riskerna 
kunde bedrivas mer effektivt varför det finns anledning att höja kompetensen 
hos både förtroendevalda och tjänstepersoner. 

Kommunledningskontoret föreslår därför att kommundirektören ges i uppdrag 
att: 

• Genomföra en genomlysning av den samlade verksamheten i Upplands-
Bro kommun och i de kommunalägda bolagen för att identifiera risker 
för välfärdsbrottslighet och återrapportera detta till 
kommunstyrelsen senast den 6 september 2023. 

• Identifiera möjligheter till utveckling av den kommunala verksamheten 
och föreslå en åtgärdsplan för att motverka framtida välfärdsbrottslighet 
och återrapportera detta genom mål och budget för perioden 2024-2026. 

• Skapa en större förståelse för välfärdsbrottslighet och ta fram ett förslag 
för kompetensutveckling för både politiker och tjänstemän inom 
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kommunkoncernen och återrapportera detta till kommunstyrelsen senast 
den 6 september 2023. 

Barnperspektiv 
Våra barn är vår framtid. För att trygga barnens uppväxt är det av stor vikt att 
samhället fungerar när det kommer till det stöd samhället behöver ge ett barn 
som växer upp. Detta i form av t ex trygga lekplatser, förskolor, föräldrastöd, 
skolor med god arbetsmiljö och förutsättningar för att lära för livet. En god 
uppväxt innefattar också att barn har tillgång till utemiljöer som hålls rena från 
skräp och som känns trygga. Alla dessa insatser och åtgärder kostar givetvis 
pengar. De ekonomiska resurserna är begränsade och behöver prioriteras. Det 
är då av största vikt att resurserna inte hamnar i felaktiga händer så att de kan 
läggas på rätt saker och våra barn är en av de största prioriteringarna. 
 

Kommunledningskontoret  

 
Ida Texell  

Kommundirektör Sara Lauri 

 Administrativ chef 

 

 
 

Beslut sänds till 
• Styrelse och VD i de kommunala företagen 
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Instruktion för kommundirektören 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta instruktion för kommundirektören. Tidigare 

instruktion för kommundirektören (dnr KS 17/0334) upphör därmed att gälla. 

Sammanfattning 

Enligt 7 kap. 2 § kommunallagen (2017:725), KL, ska styrelsen i en instruktion 

fastställa hur direktören ska leda förvaltningen under styrelsen. Instruktionen 

ska också fastställa direktörens övriga uppgifter.  

Instruktionen är ett komplement till de regleringar för kommundirektören som 

finns i reglementen för styrelse och nämnder, kommunstyrelsens 

delegationsordning och kommundirektörens anställningsavtal. 

Instruktionen ska vara aktuell och ge uttryck för styrelsens inställning till 

kommundirektörens uppgifter och ansvar. Nu gällande instruktion beslutades 

av kommunstyrelsen den 6 december 2017. Med anledning av att nuvarande 

instruktion antogs 2017 finns behov att anta en ny aktuell instruktion. 

Kommunledningskontoret föreslår därför kommunstyrelsen att anta en ny 

instruktion och i samband med det konstatera att nuvarande instruktion inte 

längre ska vara gällande. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 24 februari 2023 

 Förslag på ny instruktion för kommundirektören 

 Nuvarande instruktion för kommundirektören 

Ärendet 

Enligt 7 kap. 2 § KL ska styrelsen i en instruktion fastställa hur direktören ska 

leda förvaltningen under styrelsen. Instruktionen ska också fastställa 

direktörens övriga uppgifter.  

Instruktionen är ett komplement till de regleringar för kommundirektören som 

finns i reglementen för styrelse och nämnder, kommunstyrelsens 

delegationsordning och kommundirektörens anställningsavtal. 
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Nu gällande instruktion beslutades av kommunstyrelsen den 6 december 2017. 

Instruktionen togs till följd av att bestämmelsen i 7 kap. 2 § KL tillkom i 

samband med att nya kommunallagen trädde i kraft (prop. 2016/17:171).  

Syftet med en instruktion är att skapa en tydlig uppgifts- och mandatfördelning 

som ska uppnå en god samverkan mellan styrelsen och kommundirektören. 

Instruktionen ska vara aktuell och ge uttryck för styrelsens inställning till 

kommundirektörens uppgifter och ansvar. Med anledning av att nuvarande 

instruktion antogs 2017 finns behov att anta en ny aktuell instruktion. 

Kommunledningskontoret föreslår därför kommunfullmäktige att anta en ny 

instruktion och i samband med det konstatera att nuvarande instruktion inte 

längre ska vara gällande. 

Förändringar jämfört med nuvarande instruktion 

En ny disposition i kommunens dokumentmall med fler rubriker som följer 

den mall som kommundirektörsföreningen tagit fram 

Förtydligande om anställning. Att kommundirektören utses av 

kommunstyrelsen och att kommunstyrelsen är kommundirektörens 

uppdragsgivare.  

Förtydligande om att Upplands-Bro kommun är organiserad som en 

förvaltning och att kommundirektören därmed är att likställa med 

förvaltningschef. 

Vissa förtydliganden i kapitlet om personalpolitiken och 

kommundirektörens ansvar. 

Nytt kapitel Krisberedskap och civilt försvar, kapitel 7. Tidigare har detta 

bara reglerats genom lydelsen ”Ansvara för ledning och samordning i händelse 

av kris”.  

Nytt kapitel Instruktion till stabschef, kapitel 8. Detta kapitel syftar till att 

tydliggöra övergripande ansvar vid kris. 

 

Barnperspektiv 

Instruktionen för kommundirektören syftar till att skapa struktur och tydlighet i 

det mandat som följer med rollen som kommundirektör gentemot 

arbetsgivaren. Att anta en instruktion där detta mandat tydliggörs bidrar till en 

transparens som är viktig för den lokala demokratin. Att tillförsäkra en god 

lokal demokrati måste anses vara en viktig faktor för barn och ungas 

levnadsvillkor. 
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Kommunledningskontoret 

 

Ida Texell  

Kommundirektör Sara Lauri 

 Administrativ chef 

 

Bilagor 

1. Förslag på ny instruktion för kommundirektören 

2. Nuvarande instruktion för kommundirektören 

Beslut sänds till 

 Kommundirektören 
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1 Inledande bestämmelser
Enligt 7 kapitlet 2 § kommuna l la ge n (2017:725) ska styrelsen i en instrukt io n
fastställa hur direktören ska leda förvalt ninge n under styrelsen. Instruktio ne n
ska också fastställa direktörens övriga uppgifter.

Denna instrukt io n är ett komplement till de regleringa r för kommund irek töre n
som finns i regleme nten för styrelse och nämnder, kommuns t yre lse ns
delegatio nsord ni ng och kommund irektör e ns anställningsa vta l.

2 Anställning
Kommund irek töre n utses av kommunst yre lse n, som är kommund irek töre ns
uppdragsgiva re.1 Kommund irekt öre ns utvecklings- och lönesamta l hålls med
kommuns t yre lse ns ordförande, om inte annat är föreskrivet i
kommuns t yre lse ns delegatio nsord ni ng.

Upplands-Bro kommun är organiserad som en förvaltni ng uppdelad på flera
kontor. Kommund irek töre n är därmed att likstä lla med begreppet
förvalt ningsc he f och är chef över samtliga kontor.

3 Uppgifter gentemot
kommunstyrelsen

3.1 Styrning och ledning

Kommund irek töre n ansvarar för att genom sin förvalt ni ng på
kommunled ni ngsko ntore t stödja hela kommunst yre lse n i att övergripande leda,
samordna kommune n och dess samlade verksamhete r oavsett
organisat io ns for m.

Kommund irek töre n ska verka för en tydlig roll- och uppgifts förde l ning mella n
förtroendeva lda och tjänstemä n.

Bland kommund irekt öre ns arbetsuppgifter ingår bl.a. beslutsfatta nd e,
beredning, rapportering, uppföljni ng och kontroll i enlighe t med denna
instrukt io n.

Kommund irek töre n har med stöd av fastställd organisat io n, tillde lad e resurser
samt tillgä ngl iga styr- och kontrolls yste m, att utföra de arbetsuppgifter och

1 7 kap. 1 § kommunallagen.
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välja de metoder som kommund irek töre n anser förverkligar fastlagda mål vad
avser verksamhete ns innehå ll och kvalitet på mest kostnadseffekt i vt sätt.

Kommund irek töre n ansvarar för att leda och samordna utvecklinge n av
kommune ns styrmodell, årliga planerings- och budgetprocess.

Kommund irek töre n ska fastställa en ledningsor ga nisa t io n och samordna
kommune ns strategiska planering.

Kommund irek töre n ansvarar för att leda, stödja och samordna kontorschefer na
och vd i kommunko ncer ne ns bolag för att de i sina uppdrag ska beakta
kommunö ver gr ipa nde frågor och anlägga ett koncernperspekt iv.

Kommund irek töre n har en drivande roll i att utveckla och organisera
koncernen och koncernens verksamheter.

3.2 Beredning och verkställande av beslut

Kommund irek töre n ansvarar gentemot styrelsen för beredning och
verkställi ghet inom styrelsens ansvarsområde. Verkställighe te n sker bland
annat genom att kommund irekt öre n säkerställer att det, om så behövs, finns
styrdokume nt eller liknand e och att dessa aktualit etsp rö vas. Beredninge n ska
hålla god kvalité och beslutsunde r la ge n ska komma kommunst yre ls e n till
handa i god tid innan sammanträde.

Kommund irek töre n ska leda och samordna beredninge n av beslutsunde r la g och
utförandet av särskilda uppdrag samt bistå med specialis ts töd och rådgivning
till kommunst yre lse n.

Kommund irek töre n bör ansvara för beredning av ärenden som kräver
brådskande beslut.

Kommund irek töre n har ansvar för föredragningar i kommunst yre ls e n och dess
utskott och kan delegera detta när så är lämpligt.

3.3 Närvaro- och yttranderätt
Kommund irek töre n har i sitt uppdrag närvaro- och yttranderätt i
kommuns t yre lse n, dess utskott och i kommune ns övriga nämnder.
Kommund irek töre n har då även har rätt att delta i överläggni ngar na samt att få
göra en anteckning till protokollet.

3.4 Uppsiktsplikten

Kommund irek töre n bistår kommunst yre lse n i dess ansvar för uppsiktsplik te n.
Som en del i genomfö ra ndet av uppsiktsplikte n håller kommund ir ektöre n,
utöver redovisning av tertialrapporte r, årsredovisningar, kostnadsutveckli ng
med mera, kommunst yr e lse n löpande underrättad om sådan relevant
infor mat io n om nämnder och kommuna la bolag som framkomme r på de möten
och i de nätverk som kommund irek töre n deltar i.
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Kommund irek töre n ansvarar för att kommuns t yre lse n hålls infor merad om
verksamhete n på sådant sätt att hela kommunst yre lse n kan ta ansvar för
verksamhete n och fullgö ra sitt uppdrag.

Vid behov av rapportering mella n kommuns t yre lse ns sammanträde n ska
kommund irektö re n rapportera direkt till kommunst yre lse ns ordförande.

3.5 Delegation

Kommund irek töre n ansvarar för att fatta beslut i de ärenden som uppdragits åt
kommund irektö re n att besluta om enligt den delegatio nsord ni ng som
kommuns t yre lse n fastställt. Ansvar enligt denna instrukt io n kan vara
vidaredele gera t i delegeringsord ni ng.

Detta innebär att kommund irek töre n ska:

se till att kommuns t yre lse n alltid vet vem som har rätt att fatta beslut
för kommunst yre lse ns räkning med stöd av delegatio nsord ni nge n

säkerställa att delegationso rd ninge n följs, att delegatio nsord ni nge n är
aktuell och korrekt samt vid behov ta init ia t iv till ändringar i
delegatio nsord ni nge n

se till att beslut som meddelats enligt delegatio nso rd ninge n anmäls till
kommuns t yre lse n

3.6 Roll- och uppgiftsfördelning

Kommund irek töre n ska verka för en tydlig roll- och uppgiftsförde l ning mella n
förtroendeva lda och tjänstemä n.

Kommund irek töre n ansvarar för att leda, stödja och samordna kontorschefer na
och vd i kommunko ncer ne ns bolag för att de i sina uppdrag ska beakta
kommunö ver gr ipa nde frågor och anlägga ett koncernperspekt iv.

3.7 Ansvar för utveckling

Kommund irek töre n har en drivande roll i att utveckla och organisera
koncernen och koncernens verksamheter.

Kommund irek töre n ska när det är lämpligt utveckla former för kontakter,
dialog och samverkan med externa aktörer. Detta avser bl.a. kontakter med
regionala organ, statliga organ, andra kommune r, landsting, medborgare,
närings l ive t och organisat io ner. Vidare avser det även kontakter med
massmedia.

3.8 Internkontroll

Kommund irek töre n ansvarar för genomföra nd et av kommuns t yre lse ns
internkontro l l.
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Kommund irek töre n ska övervaka att nämnder fullgör sina åtaganden för den
interna kontrolle n, inklus i ve riskanalyser i enlighet med lagstift ni nge n och
kommune ns regler.

3.9 Ekonomisk uppföljning

Kommund irek töre n ska leda och samordna kommune ns ekonomiska
förutsättni ngar och utveckling samt kommune ns uppfölj ning av
verksamheter na och dess resultat.

3.10 Personalpolitiken

Kommund irek töre n ska leda och samordna kommune ns samlade
personalpolit ik och den kommunce ntra la partssamverkan.

4 Uppdrag gentemot
kommunfullmäktige

Kommund irek töre n får delta i överläggninge n i samtliga ärenden i
kommunful lmäkt i ge.

5 Uppgifter gentemot de
kommunala bolagen

Kommund irek töre n ska fullgöra uppdraget som verkställa nde direktör i
kommunko ncer ne ns moderbolag Upplands-Bro kommunfö reta g AB.
Kommund irek töre n är därmed även verkställa nde direktör för koncernen enligt
särskild instrukt io n.

Kommund irek töre n har närvaro- och yttranderätt i samtliga bolagsstyre lse r
inom kommunko ncer ne n.

6 Uppgifter gentemot
kontoren

6.1 Kommunledningskontoret

Kommund irek töre n är högsta chef på kommunled ningsko ntore t och den
ledande tjänstemanne n inom kommune n. Detta innebär att kommund irektör e n
är chef över samtliga kontor.
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Kommund irek töre n ansvarar, i egenskap av högsta chef, för att leda, samordna
och utveckla verksamhete n inom kommunled ningsko ntore t.

Kommund irek töre n ansvarar för att kommunled ningsko ntore t tillförs och
bibehåller den kompetens som motsvarar verksamhete ns behov.

Vidare ansvarar kommund ir ektöre n för organisator isk förändring samt
anställning, uppsägning eller avsked av personal vid kommunled ni ngsko nto ret.

Kommund irek töre n har mandat att ta init ia t iv till en utvärdering och utveckling
av arbetsformer na mella n kommunled ningsko nto ret och kommuns t yre lse n
samt med övriga nämnder och kontor.

Kommund irek töre n ska ansvara för utförandet av administ rat io n för
kommuns t yre lse n och dess förvaltni ng

6.2 Övriga kontor

Kommund irek töre n ska arbeta för att verksamhete n bedrivs i enlighet med av
Kommunfull mäk t ige formulerade mål och riktlinje r

Kommund irek töre n leder förvalt ninge ns dagliga verksamhet och har därmed
insyn i verksamhete n som inte kommunst yre ls e n har möjlighet att få. Detta
ställer krav på kommund irek töre ns ansvar för hur kommunst yre lse n infor mera s
och hur ärenden bereds inför kommuns t yre lse ns sammanträde n.

Om förvalt ninge ns verksamhet inte utvecklas i enlighe t med tagna beslut har
kommund irektö re n ansvar att ta fram förslag till åtgärdsplaner med
konsekvensana lyser.

Kommund irek töre n har ansvar att tillse att verksamhete n bedrivs på ett sådant
sätt att gällande lagar och förordningar följs.

7 Krisberedskap och civilt
försvar

Kommund irek töre n ansvarar för att det finns en ändamålsenl ig krisledning i
kommune n. Kommund irek töre n ska, i syfte att minska sårbarheten i
verksamhete n, tillse att det finns en organisat io n som har god förmåga att
hantera kris och extraordinär a händelser i fredstid samt att härigeno m tillse att
kommune n uppnår grundlä gga nde förmåga till civilt försvar.

I ansvaret ingår att säkerställa att kommune n har nödvändiga styrdokume nt
eller liknand e avseende säkerhetsarbete inklus ive informa t io ns säker he tsarbe te,
krishanter ing, civilt försvar samt säkerhetsskyddsarbete.



39 Instruktion för kommundirektören - KS 23/0152-1 Instruktion för kommundirektören : Förslag på ny instruktion för kommundirektören

Instruktion för kommundirektören

Sid 8 av 9

Kommund irek töre n, eller den som kommund irek töre n utser är kommune ns
Stabschef. I instrukt io ne n för stabschef, nedan, tydliggörs vad uppdraget avser.

Kommund irek töre n, eller den som kommund irek töre n utser, leder på
motsvarande sätt kommune ns verksamhete r under höjd beredskap samt
ansvarar för att nödvändiga åtgärder, inom det geografiska området.

8 Instruktion till stabschef
Beslut att aktivera kommune ns centrala krisledning fattas kommund irektö re n.
Arbetet leds av stabschef. I de fall annan person än kommund irek töre n
tjänstgör som stabschef åligge r det denne att informe ra tjänsteman i beredskap
om detta. När kommune ns centrala krislednin g aktiveras ska kommune ns
k risplan f ör k risledning (dnr KS 22/0199) beaktas. Vägledning finns också i
plan f ör hant ering av ex t raordinära händelser i Upplands-Bro k ommun (dnr
KS 19/0422).

8.1 Aktivering av central krisledning

Central krisledning kan aktiveras när en oönskad händelse påverkar
kommune ns funktio na lite t eller dess lednings för må ga på ett sådant sätt att
upprätthålla nd et av lagstadgad/sa m hä lls vikt ig verksamhet kan vara hotad eller
förhindr ad. Stabsgrupper tillsä tts utefter händelsens omfattni ng och art.

8.2 Stabschefs ansvar i krisen

8.2.1 Inriktningsbeslut och strategiska beslut
Stabschef ska strategiskt leda kommune n i kris samt fatta nödvändiga beslut
om inrikt ni ng och samordning av krishanter i ngså t gärde r i syfte att åstadkomma
en effektiv hantering av krisen.

8.2.2 Information

Stabschef ska i krisens inledni ngssked e, samt löpande under krisen, hålla
kommuns t yre lse ns ordförande infor merad med en uppdaterad lägesbild. Syftet
med detta är att ordföranden ska kunna ta ställning till om händelsen är
extraordinär och huruvida krislednings nä mnde n ska aktiveras.

Härutöver ska stabschef hålla kommuns t yre lse n eller krislednings nä mnde n
infor merad och uppdaterad under krisen med en uppdaterad lägesbild samt
bereda ärenden av normativ art och lämna förslag till sådana beslut åt
kommuns t yre lse n eller krislednings nä mnde n.
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8.3 Logg

De beslut som fattas av stabschef dokumenteras och diarieförs av central
krisledning, i enlighet med upprättad rutin för hantering av
krisledningsdok ume nta t io n.

Härutöver bör stabschef, med stöd av lednings sekre terar e, föra en händelse lo gg
för att underlätta vid eventuell överlämni ng av rollen som stabschef.
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Inledning 
Kommundirektören har sitt uppdrag från och har anställts av 
Kommunstyrelsen. I Kap 7 i den nya kommunallagen som börjar gälla från 1 
januari 2018 har en ny del rörande kommundirektören tillkommit.  
 
1 § Styrelsen ska utse en direktör. Direktören ska ha den ledande ställningen 
bland de anställda och vara chef för den förvaltning som finns under styrelsen. 
Styrelsen får besluta att direktören ska ha en annan benämning. 

2 § Styrelsen ska i en instruktion fastställa hur direktören ska leda 
förvaltningen under styrelsen. Instruktionen ska också fastställa direktörens 
övriga uppgifter. 

Instruktionen indelas i fem olika delar: huvuduppdrag, deluppdrag, uppdraget 
inom de politiska organen, uppdraget inom förvaltningsorganisationen och 
uppdraget inom koncernen Upplands-Bro Kommunföretag AB. 

Huvuduppdrag 
Kommundirektören är högsta chef på kommunledningskontoret och den 
ledande tjänstemannen inom kommunen. Detta innebär att kommundirektören 
är chef över samtliga kontor.  

Kommundirektören ansvarar för att genom sin förvaltning på 
kommunledningskontoret stödja hela Kommunstyrelsen i att övergripande leda, 
samordna kommunen och dess samlade verksamheter oavsett 
organisationsform. 

Kommundirektören ska verka för en tydlig roll- och uppgiftsfördelning mellan 
förtroendevalda och tjänstemän. 

Kommundirektören har det yttersta ansvaret för att lägga förslag till och 
verkställa Kommunstyrelsens beslut.  

Bland kommundirektörens arbetsuppgifter ingår bl.a. beslutsfattande, 
beredning, rapportering, uppföljning och kontroll i enlighet med denna 
instruktion.  

Kommundirektören har med stöd av fastställd organisation, tilldelade resurser 
samt tillgängliga styr- och kontrollsystem, att utföra de arbetsuppgifter och 
välja de metoder som kommundirektören anser förverkligar fastlagda mål vad 
avser verksamhetens innehåll och kvalitet på mest kostnadseffektivt sätt.  

Kommundirektören ansvarar för att leda, stödja och samordna kontorscheferna 
och vd i kommunkoncernens bolag för att de i sina uppdrag ska beakta 
kommunövergripande frågor och anlägga ett koncernperspektiv. 

Kommundirektören har en drivande roll i att utveckla och organisera 
koncernen och koncernens verksamheter.  

Kommundirektören ska när det är lämpligt utveckla former för kontakter, 
dialog och samverkan med externa aktörer. Detta avser bl.a. kontakter med 
regionala organ, statliga organ, andra kommuner, landsting, medborgare, 
näringslivet och organisationer. Vidare avser det även kontakter med 
massmedia. 
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Deluppdrag 
 Utveckla dialog och arbetsformer med Kommunstyrelsen 

 Leda och samordna beredningen av beslutsunderlag och utförandet av 
särskilda uppdrag samt bistå med specialiststöd och rådgivning till 
Kommunstyrelsen 

 Leda och samordna arbetet med att fullgöra uppsiktsplikten över all 
verksamhet i nämnderna 

 Ansvara för utförandet av delegerade verksamheter och projekt 

 Ansvara för utförandet av administration för Kommunstyrelsen och dess 
förvaltning 

 Leda och samordna utvecklingen av kommunens styrmodell, årliga 
planerings- och budgetprocess 

 Fastställa en ledningsorganisation och samordna kommunens strategiska 
planering 

 Leda och samordna kommunens ekonomiska förutsättningar och utveckling 
samt kommunens uppföljning av verksamheterna och dess resultat 

 Följa upp, utvärdera och utarbeta förslag om riktlinjer för ägarstyrningen av 
kommunkoncernen 

 Leda och samordna kommunens samlade personalpolitik och den 
kommuncentrala partssamverkan 

 Övervaka att nämnder fullgör sina åtaganden för den interna kontrollen, 
inklusive riskanalyser i enlighet med lagstiftningen och kommunens regler 

 Ansvara för ledning och samordning i händelse av kris 
 

Uppdrag inom de politiska organen 

Kommunfullmäktige 
Kommundirektören får delta i överläggningen i samtliga ärenden i 
Kommunfullmäktige. 

Kommunstyrelsen 
Kommundirektören har i sitt uppdrag närvaro- och yttranderätt i 
Kommunstyrelsen, dess utskott och i kommunens övriga nämnder. 

Kommundirektören har gentemot Kommunstyrelsen det övergripande ansvaret 
för ledning av verksamheten och ansvarar för att förberedande och 
verkställande åtgärder fungerar tillfredställande i enlighet med upprättad 
arbetsfördelning. 

Kommundirektören ansvarar för att Kommunstyrelsen hålls informerad om 
verksamheten på sådant sätt att hela Kommunstyrelsen kan ta ansvar för 
verksamheten och fullgöra sitt uppdrag. 
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Kommundirektören ansvarar för beredningen och beslutsunderlaget samt 
verkställigheten av Kommunstyrelsens ärenden och beslut. Beredningen ska 
hålla god kvalité och beslutsunderlagen ska komma Kommunstyrelsen till 
handa i god tid innan sammanträde. 

Kommundirektören har ansvar för föredragningar i Kommunstyrelsen och dess 
utskott och kan delegera detta när så är lämpligt. 

Vid ordinarie sammanträden och på Kommunstyrelsens begäran ska 
kommundirektören informera till Kommunstyrelsen om den löpande 
verksamheten, kostnadsutveckling och omvärldsförändringar som påverkar 
verksamhetsområdet  

Kommundirektören ska i protokoll ge sin mening tillkänna i fråga om förslag 
som inte är uttryckligen finansierade. 

Vid behov av rapportering mellan Kommunstyrelsens sammanträden ska 
kommundirektören rapportera direkt till Kommunstyrelsens ordförande. 

Delegation 

Kommundirektören ansvarar för att fatta beslut i de ärenden som uppdragits åt 
kommundirektören att besluta om enligt den delegationsordning som 
Kommunstyrelsen fastställt. Ansvar enligt denna instruktion kan vara 
vidaredelegerat i delegeringsordning. 

Detta innebär att kommundirektören ska: 

 se till att Kommunstyrelsen alltid vet vem som har rätt att fatta beslut 
för Kommunstyrelsens räkning med stöd av delegationsordningen  

 säkerställa att delegationsordningen följs, att delegationsordningen är 
aktuell och korrekt samt vid behov ta initiativ till ändringar i 
delegationsordningen 

 se till att beslut som meddelats enligt delegationsordningen anmäls till 
Kommunstyrelsen  

Uppdrag inom förvaltningsorganisationen 

Kommunledningskontoret 

Kommundirektören ansvarar, i egenskap av högsta chef, för att leda, samordna 
och utveckla verksamheten inom kommunledningskontoret. 

Kommundirektören ansvarar för att kommunledningskontoret tillförs och 
bibehåller den kompetens som motsvarar verksamhetens behov.  

Vidare ansvarar kommundirektören för organisatorisk förändring samt 
anställning, uppsägning eller avsked av personal vid kommunledningskontoret. 

Kommundirektören har mandat att ta initiativ till en utvärdering och utveckling 
av arbetsformerna mellan kommunledningskontoret och Kommunstyrelsen 
samt med övriga nämnder och kontor. 
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Övriga kontor 

Kommundirektören ska arbeta för att verksamheten bedrivs i enlighet med av 
Kommunfullmäktige formulerade mål och riktlinjer 

Kommundirektören leder förvaltningens dagliga verksamhet och har därmed 
insyn i verksamheten som inte Kommunstyrelsen har möjlighet att få. Detta 
ställer krav på kommundirektörens ansvar för hur Kommunstyrelsen 
informeras och hur ärenden bereds inför Kommunstyrelsens sammanträden. 

Om förvaltningens verksamhet inte utvecklas i enlighet med tagna beslut har 
kommundirektören ansvar att ta fram förslag till åtgärdsplaner med 
konsekvensanalyser. 

Kommundirektören har ansvar att tillse att verksamheten bedrivs på ett sådant 
sätt att gällande lagar och förordningar följs. 

Uppdrag inom bolag i koncernen Upplands-Bro 
Kommunföretag AB 
Kommundirektören är vd i Upplands-Bro Kommunföretag AB, som är 
moderbolag i kommunens bolagskoncern (kommunkoncernen) och som sådan, 
vd för koncernen enligt särskild instruktion. 

Kommundirektören har närvaro- och yttranderätt i samtliga bolagsstyrelser 
inom kommunkoncernen. 
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2023-02-03 KS 22/0715  

Kommunstyrelsen 

 
 

 

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
 
 

 U
B

K
1

0
0

5
, 

v2
.0

, 2
0

1
4-

1
1

-0
3

   
  

Revidering av reglemente för det kommunala 
anhörigrådet 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

Reviderat reglemente för kommunala anhörigrådet antas. 

Sammanfattning 

Inför mandatperioden 2023–2026 har reglementena för samtliga kommunala 

råd i Upplands-Bro kommun setts över, bland annat i syfte att säkerställa att 

reglementena är enhetliga i fråga om utformning och innehåll.  

De nuvarande reglementena för kommunala råd skiljer sig åt både vad gäller 

innehåll och utformning. Syftet med översynen för råden har därför varit att 

kunna föreslå ändringar som medför att reglementena får likartad struktur och 

tydliga bestämmelser samt leda till minskad administration.  

I kommunledningskontorets förslag till rådens reviderade reglementen är de 

flesta bestämmelser och skrivningar identiska för alla råd. Det innebär att det 

har tillkommit bestämmelser i vissa råd och skalats av bestämmelser i andra. 

De föreslagna reviderade reglementena utgör tydliga yttre ramverk som ger 

utrymme för råden att, inom ramen för detta, forma sammanträdenas innehåll 

och arbetsformer. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 3 februari 2023. 

 Förslag på reviderat reglemente för det kommunala anhörigrådet. 

 Nuvarande reglemente för det kommunala anhörigrådet. 

Ärendet 

Inför mandatperioden 2023–2026 har reglementena för samtliga kommunala 

råd i Upplands-Bro kommun setts över, bland annat i syfte att säkerställa att 

reglementena är enhetliga i fråga om utformning och innehåll.  

Kommunala råd är ett sätt för kommunens förtroendevalda att kommunicera 

och samverka med olika intressegrupper i civilsamhället tillsammans med 

tjänstepersoner från kommunens förvaltning. Råden kan bidra med ömsesidigt 



40 Revidering av reglemente för det kommunala anhörigrådet - KS 22/0715-1 Revidering av reglemente för det kommunala anhörigrådet : Revidering av reglemente för det kommunala anhörigrådet

 

 
Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (5)  
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kunskap- och erfarenhetsutbyte mellan kommunens representanter och de som 

nyttjar kommunens service och verksamheter.   

I kommunallagen finns inga bestämmelser om kommunala råd som organ. Det 

innebär att det inte finns någon laglig reglering om vad råden ska ägna sig åt 

eller vilka arbetsformer som ska gälla. Syfte, sammansättning och arbetsformer 

för rådet behöver därför regleras i ett reglemente.  

De nuvarande reglementena för kommunala råd skiljer sig åt både vad gäller 

innehåll och utformning. Syftet med översynen för råden har därför varit att 

kunna föreslå ändringar som medför att reglementena får likartad struktur och 

tydliga bestämmelser samt leda till minskad administration.  

Tjänstepersoner som är knutna till dagens råd har varit delaktiga i 

utformningen av de reviderade förslagen till reglementen för råden.   

De föreslagna ändringarna har markerats på två sätt. Text med grön 

bakgrundsfärg visar text som är identisk i alla förslag till reglementen för 

råden. Den grönmarkerade texten är i vissa fall nytillkommen men är i andra 

fall text som är omformulerad. Text som kommunledningskontoret förslår ska 

utgå är markerad genom överstrykning.  

Förslag på gemensamma revideringar för alla kommunala råds 

reglementen 

I kommunledningskontorets förslag till rådens reviderade reglementen är de 

flesta bestämmelser och skrivningar identiska för alla råd. Det innebär att det 

har tillkommit bestämmelser i vissa råd och skalats av bestämmelser i andra. 

Alla råd har sex paragrafer: ”inledning”, ”syfte”, ”sammansättning”, 

”arbetsformer”, ”ändring av reglemente” och ”personuppgiftsansvarig”.  

§ 1 Inledning 

Förslag till en gemensam inledning har tagits fram. Den beskriver vad ett 

kommunalt råd är och att råden inte kan fatta några formella beslut eller 

behandla ärenden som berör enskild. 

§ 2 Syfte 

Vad råden ska ägna sig åt har skalats ner till fyra punkter under paragrafen 

syfte. I förslag till nya reglementen finns inte längre någon rubrik som heter 

”uppgifter” eller ”verksamhet”. Anledning till detta är att de kommunala råden 

varken har några uppgifter eller någon verksamhet utan fungerar som ett forum 

för dialog, informationsutbyte och samverkan.  

I en del nuvarande reglementen för råden finns det en mening om att råden ska 

vara en remissinstans i ärenden som kan ligga inom ramen för rådets 

intresseområde. Dessa meningar föreslås strykas eftersom råden inte är 

beslutande organ och således inte kan fatta gemensamma beslut om att yttra sig 

över ärenden som behandlas i andra beslutande instanser i kommunen.  
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Detta hindrar inte att ärenden som är aktuella för beslut i nämnder, 

kommunstyrelse och kommunfullmäktige tas upp på dagordningen vid rådens 

sammanträden för informationsutbyte och dialog. Viktigt att påpeka är också 

att kommunen inte är förhindrad att använda sig av organisationerna som ingår 

i råden som remissinstanser även om råden som sådana inte kan fatta beslut om 

ett gemensamt yttrande i särskilda ärenden. 

§ 3 Sammansättning 

Gemensamt i förslagen till reviderade reglementen för råden är att politikens 

och organisationernas representanter utses via reglementet. På så sätt behöver 

inga val förrättas i någon politisk instans om vilka ledamöter och ersättare som 

ingår i rådet. 

I förslag till rådens reglementen framgår vilka förtroendeuppdrag som medför 

en representation i råden. Det innebär således att om en nämnds presidium 

ingår i ett råd i enlighet med reglementet och någon i presidiet blir ersatt 

genom val i kommunfullmäktige, träder den nya ledamoten i presidiet in i rådet 

automatiskt.  

Även organisationernas representation föreslås utses via reglementet med 

undantag för vilka företag som ska representeras i näringslivsrådet. Eftersom 

det finns fler företag än vad som kan ingå i rådet behöver ett urvalsförfarande 

ske och kommunledningskontorets förslag på hur det ska gå till redogörs för i 

ärendet om reglemente för näringslivsrådet.  

I alla reglementen föreslås att det finns en ordförande och en vice ordförande. 

På så sätt tydliggörs vem som ska ansvara för att leda rådens sammanträden 

samt vem som träder in vid ordförandes frånvaro. Kommunledningskontoret 

föreslår också att det i alla reglementen framgår att råden kan knyta 

tjänstepersoner från kommunens ledning till råden utan att fastställa vilka 

ledningsfunktioner detta ska vara.  

Ett förslag på en gemensam skrivning har också tagits fram om att råden kan 

besluta om att ”representant för förening eller organisation som inte ingår i 

rådet får närvara och delta i rådens sammanträden” samt att ”förtroendevald, 

anställd i kommunen eller annan särskilt sakkunnig får närvara och delta i 

rådens sammanträden.” 

Ordet ”adjungera” har tagits bort i ovan sammanhang för att möta kravet på 

klarspråk i offentliga texter. 

§ 4 Arbetsformer 

En gemensam skrivning om att antalet sammanträden ska vara ”upp till fyra 

gånger per år” föreslås. I dagsläget förekommer olika antal sammanträden för 

olika råd. Med denna skrivning kan råden själva avgöra frekvensen på 

sammanträden som kan anpassas utifrån aktuella behov och förutsättningar.  

I alla reglementen föreslås bestämmelser med gemensamma skrivningar om 

följande: 
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 Extra sammanträden  

 Ställa in sammanträden 

 Kallelse 

 Sekreterarfunktion och minnesanteckningar 

 Deltagande på distans 

En avslutande mening finns med under paragrafen arbetsformer: ”Rådet 

beslutar om vilka frågor som ska behandlas på sammanträdena samt om 

arbetsformer i övrigt.”. Den finns med för att klargöra att råden utöver de 

arbetsformer som är reglerade i reglementet själva bestämmer utformande av 

sammanträden, dagordning etc. Reglementena utgör således tydliga yttre 

ramverk som ger utrymme för råden att, inom ramen för detta, forma 

sammanträdenas innehåll och arbetsformer. 

§ 5 Ändring av reglemente  

Under paragrafen ”ändring av reglemente” finns endast nedan mening 

gemensam för all rådens reglementen föreslagen: 

”Kommunfullmäktige beslutar om ändringar av reglementet.” 

Initiativ till förändring av reglementen kan komma från flera håll men 

kommunledningskontoret ser inte behov av att reglera detta i rådens 

reglementen på det sätt som förekommer i vissa av rådens nuvarande 

reglementen.  

§ 6 Personuppgiftsansvarig 

Kommunledningskontoret föreslår att alla reglementena reglerar att varje råd är 

organisatoriskt knuten till en politiks instans.  Det är också den instansen som 

föreslås vara personuppgiftsansvarig för respektive råd.  

Paragrafen har tillkommit för att det inte ska finnas någon oklarhet om vilken 

politisk instans som ansvarar för personuppgifter som råden behandlar. Detta är 

viktigt om det till exempel skulle inträffa en personuppgiftsincident. Paragrafen 

finns också med i det gemensamma reglementet för styrelse och nämnder. 

Förslag på revideringar specifikt för reglementet för det kommunala 
anhörigrådet 

Det nuvarande reglementet för det kommunala anhörigrådet är relativt 

kortfattat vilket innebär att en del bestämmelser tillkommit i föreslag till 

reviderat reglemente för detta råd. 

Den inledande meningen som hänvisar till kommunallagen föreslås utgå 

eftersom kommunallagen inte anger några bestämmelser om kommunala råd. 

Utöver förslag till gemensamma förändringar i alla råds reglementen föreslår 

kommunledningskontoret att två bestämmelser utgår i anhörigrådets 

reglemente. Den ena bestämmelsen gäller dagordning för råden. Denna 

bestämmelse föreslås tas bort till förmån för att rådet själv kan utforma sin 

dagordning utefter förutsättningar och behov. Rådet kan således själv 
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bestämma om det vill ha en stående dagordning inför varje sammanträde eller 

om dagordningen är öppen för variation. 

Den andra bestämmelsen handlar om justering. Eftersom rådet inte är ett 

beslutande organ, förs heller inga protokoll som behöver justeras.  

Kommunledningskontorets slutsats 

I kommunledningskontorets förslag till rådens reviderade reglementen är de 

flesta bestämmelser och skrivningar identiska för alla råd. Det innebär att det 

har tillkommit bestämmelser i vissa råd och skalats av bestämmelser i andra. 

De föreslagna reviderade reglementena utgör tydliga yttre ramverk som ger 

utrymme för råden att, inom ramen för detta, forma sammanträdenas innehåll 

arbetsformer. 

Barnperspektiv 

Kommunens kommunikation, informationsutbyte och samverkan med 

civilsamhället är av stor vikt för att lyssna in behov hos kommunens 

medborgare. För att barn och unga ska få möjlighet att växa upp i en 

utvecklande livsmiljö krävs ett lyhört och demokratiskt samhälle där 

erfarenheter delas, behov uppmärksammas och olika åsikter leder till dialog 

och förflyttning.  

Kommunledningskontoret 

Ida Texell 

 

Kommundirektör Sara Lauri 

 Administrativ chef 

Bilagor 

1. Förslag på reviderat reglemente för det kommunala anhörigrådet. 

2. Nuvarande reglemente för det kommunala anhörigrådet. 

Beslut sänds till 

 Socialnämnden 

 Äldre- och omsorgsnämnden 

 Juridikenheten för publicering i kommunens författningssamling 
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Reglemente kommunala anhörigrådet

Sid 3 av 7

Utöver det som föreskrivs i kommuna l la ge n gäller bestämmelse r na i detta
regleme nte.

1 § Inledning
Kommune n kan inrätta kommuna la råd för att de förtroendeva lda ska ha ett
forum för kommunika t io n, dialog och samverkan med olika intressegr upp er i
civilsa mhä l le t tillsa mma ns med tjänstepersoner från kommune ns förvaltni ng.
Råden i Upplands-Bro kommun fattar inga formella beslut och behandlar inte
ärenden som berör enskild person.

2 § Syfte
Det kommuna la anhörigråde t ska:

fungera som ett organ för dialog, samverkan och ömsesidigt utbyte av
infor mat io n och kunskap mella n företrädare för anhörigföre ni ngar och
kommune n,

verka för att synliggö ra frågor som lyfts av anhörigfö re ninga r,

vara ett forum för att lyfta anhörigföre ni ngar na s synpunkter om
kommune ns verksamhet och service samt

verka för att utveckla samverkan med andra aktörer både inom
kommune n och med externa parter.

Råde ts ve rks amhe t

Uppgifte r

§ 1 Kommuna la anhörigråd et är ett organ för ömsesidigt samråd mella n
anhörigfö re ninga r och kommune n.
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Reglemente kommunala anhörigrådet

Sid 4 av 7

§2 Rådet syfte är att verka för en dialog mella n anhörigföre ni ngar na och
kommune n.

att infor mera och förmedla kunskaper och erfarenheter om anhörigas
situatio n,

att stimuler a anhörigföre ni ngar na så att de behandlar frågor som
kommer från rådet,

att vara informa t io nso r ga n i ärenden som berör de anhöriga s situatio n,

att vara remissinst a ns i frågor som berör anhörigas situatio n,

ärenden som berör en enskild individ får inte behandlas i rådet.

3 § Sammansättning och
sammanträden

Socialnä mnde n är huvud ma n för rådet och svarar för sekreterarfunkt io ne n. Det
kommuna la anhörigrådet är organisator iskt knutet till socialnä mnde n.

Rådets ordförande är socialnä mnde ns ordförande och vice ordförande är äldre-
och omsorgsnä mnde ns ordförande.

Politiska ledamöter i det kommuna la anhörigråde t är:

socialnä mnde ns presidium

äldre- och omsorgsnä mnde ns presidium

Övriga ledamöter består av representanter från:

Organisat io ner och föreningar som bedriver organiserad verksamhet
gällande anhörigs töd inom kommune n.

Rådet består av:
2 ledamöter utses av anhörigfö re ninge n i Upplands Bro
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Reglemente kommunala anhörigrådet

Sid 5 av 7

4 ledamöter utses av övriga föreninga r som arbetar med anhörigstöd
som verkar i kommune n.

Kommunens ledamöter väljs för samma period som kommunens nämnder
medan anhörigorga nisat ioner nas ledamöter utses för ett år.

De organisat io ner och föreningar som ingår i det kommuna la anhörigr ådet
utser inom sig en ledamot att ingå i rådet.

Om ordinarie ledamot från förenings livet inte kan delta utser föreninge n själva
ersättare.

Rådet bestämmer villkore n för hur ersättare ska utses för ledamöter i rådet.

Rådet bestämmer villkore n för ersättarnas närvaro och deltagande.

Till rådet knyts tjänstepersoner från kommune ns ledning.

Ordförande har möjlighe t att tillfä ll igt adjungera ytterligare deltagare från
andra intresseföre ni ngar som jobbar med anhörigs töd. Rådet kan besluta att
representant för förening eller organisat io n som inte ingår i rådet får närvara
och delta i rådens sammant räden

Rådet äger rätt att bjuda in tjänstemän till sammanträde för föredragning och
information. Rådet kan besluta att förtroendeva ld, anställd i kommune n eller
annan särskilt sakkunnig får närvara och delta i rådens sammant räde n.

4 § Arbetsformer
Rådet sammantr äder två till upp till fyra gånger per år.

Extra sammanträde ska hållas om rådets ordförande, vice ordförande eller
någon av rådets ledamöter begär detta.

Ordförande får ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för ett
sammanträde.



40 Revidering av reglemente för det kommunala anhörigrådet - KS 22/0715-1 Revidering av reglemente för det kommunala anhörigrådet : Förslag på reviderat reglemente för det kommunala anhörigrådet

Reglemente kommunala anhörigrådet

Sid 6 av 7

O rdförande ansvarar för kallelse och dagordning.

Kommune ns representanter leder sammant räde n.

K ommune ns förvaltni ng ansvarar för sekreterarfunk t io ne n för rådet.

Dagordning sänds till rådets ledamöter senast en vecka innan sammanträde.
Sekreterare skickar ut kallelse med tid och plats för sammanträde t till rådets
representanter om möjligt 14 dagar, senast fem dagar före
sammanträde sda ge n.

Ordförande avgör om deltagande vid sammant räden får ske på distans.

Dagordning för råden är följande :

Genomgång av föregående anteckningar
Informat io n från anhörigfö re ninga r na
Informat io n från socialkontore t
Övriga frågor

Jus te ring

Under råden förs minnesanteckningar som inte justeras men som tillkännages för
deltagande ledamöter. Vid rådens sammanträde n ska sekreterare närvara och
föra minnesa nteck ninga r.

Minnesanteck ninga r na ska publiceras på kommune ns hemsida senast en månad
efter sammantr ädesda ge n. Rådet bestämmer formerna för hur
minnesa nteck ningar na fastställs.

Rådet beslutar om vilka frågor som ska behandlas på sammanträde na samt om
arbetsformer i övrigt.

5 § Ändring av reglemente
Kommunfull mäk t ige beslutar om ändringa r av reglementet.
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Reglemente kommunala anhörigrådet

Sid 7 av 7

6 § Personuppgiftsansvarig
Socialnä mnde n är personuppgiftsa ns var i g för den behandling av
personuppgifter som utförs i rådet. I fråga om behandling av personuppgifter
gäller i övrigt vad som anges i reglemente med gemensamma bestämmelse r i
styrelse och nämnder.
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Upplands-Bro kommuns 
författningssamling

Ansvarigt politiskt organ  

Kommunfullmäktige 
Diarienummer 

KS 19/0021 
Senast beslutad  

2019-01-31 
Ansvarig processägare (tjänsteperson)  

Kommundirektör 

UBKFS 2019:09 

Reglemente för anhörigrådet 

Beslutad av kommunfullmäktige 2019-01-31 
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Reglemente för kommunala anhörigrådet 

Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. 

Rådets verksamhet  
Uppgifter 

§ 1 Kommunala anhörigrådet är ett organ för ömsesidigt samråd mellan anhörigföreningar

och kommunen.

§ 2 Rådet syfte är att verka för en dialog mellan anhörigföreningarna och kommunen.

• att informera och förmedla kunskaper och erfarenheter om anhörigas situation,

• att stimulera anhörigföreningarna så att de behandlar frågor som kommer från rådet,

• att vara informationsorgan i ärenden som berör de anhörigas situation,

• att vara remissinstans i frågor som berör anhörigas situation,

• ärenden som berör en enskild individ får inte behandlas i rådet.

Sammansättning och sammanträden 
§ 3 Rådet består av:

• 2 ledamöter utses av anhörigföreningen i Upplands Bro

• 4 ledamöter utses av övriga föreningar som arbetar med anhörigstöd som verkar i

kommunen

• Socialnämndens presidium

• Äldre- och omsorgsnämndens presidium
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Kommunens ledamöter väljs för samma period som kommunens nämnder medan 

anhörigorganisationernas ledamöter utses för ett år.  

Kommunens representanter leder sammanträden. 

Ordförande har möjlighet att tillfälligt adjungera ytterligare deltagare från andra 

intresseföreningar som jobbar med anhörigstöd.  

Om ordinarie ledamot från föreningslivet inte kan delta utser föreningen själva ersättare. 

§ 4 Socialnämnden är huvudman för rådet och svarar för sekreterarfunktionen. Dagordning

sänds till rådets ledamöter senast en vecka innan sammanträde.

Dagordning för råden är följande: 

• Genomgång av föregående anteckningar

• Information från anhörigföreningarna

• Information från socialkontoret

• Övriga frågor

Rådet sammanträder 2–4 gånger per år.  

Rådet äger rätt att bjuda in tjänstemän till sammanträde för föredragning och information. 

Justering  
§ 5 Under råden förs minnesanteckningar som inte justeras men som tillkännages för

deltagande ledamöter.
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Karin Haglund 

Kvalificerad utredare 

Kanslienheten  

   

karin.haglund@upplands-bro.se 

2023-02-01 KS 22/0716  

Kommunstyrelsen 

 
 

 

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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Revidering av reglemente för kommunala 
pensionärsrådet 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

Reviderat reglemente för det kommunala pensionärsrådet antas. 

Sammanfattning 

Inför mandatperioden 2023–2026 har reglementena för samtliga kommunala 

råd i Upplands-Bro kommun setts över, bland annat i syfte att säkerställa att 

reglementena är enhetliga i fråga om utformning och innehåll.  

De nuvarande reglementena för kommunala råd skiljer sig åt både vad gäller 

innehåll och utformning. Syftet med översynen för råden har därför varit att 

kunna föreslå ändringar som medför att reglementena får likartad struktur och 

tydliga bestämmelser samt leda till minskad administration.  

I kommunledningskontorets förslag till rådens reviderade reglementen är de 

flesta bestämmelser och skrivningar identiska för alla råd. Det innebär att det 

har tillkommit bestämmelser i vissa råd och skalats av bestämmelser i andra. 

De föreslagna reviderade reglementena utgör tydliga yttre ramverk som ger 

utrymme för råden att, inom ramen för detta, forma arbetsformer och 

sammanträdenas innehåll.  

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 1 februari 2023 

 Förslag på reviderat reglemente för det kommunala pensionärsrådet 

 Nuvarande reglemente för det kommunala pensionärsrådet 

Ärendet 

Bakgrund och syfte 

Inför mandatperioden 2023–2026 har reglementena för samtliga kommunala 

råd i Upplands-Bro kommun setts över, bland annat i syfte att säkerställa att 

reglementena är enhetliga i fråga om utformning och innehåll.  
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Kommunala råd är ett sätt för kommunens förtroendevalda att kommunicera 

och samverka med olika intressegrupper i civilsamhället tillsammans med 

tjänstepersoner från kommunens förvaltning. Råden kan bidra med ömsesidigt 

kunskap- och erfarenhetsutbyte mellan kommunens representanter och de som 

nyttjar kommunens service och verksamheter.   

I kommunallagen finns inga bestämmelser om kommunala råd som organ. Det 

innebär att det inte finns någon laglig reglering om vad råden ska ägna sig åt 

eller vilka arbetsformer som ska gälla. Syfte, sammansättning och arbetsformer 

för rådet behöver därför regleras i ett reglemente.  

De nuvarande reglementena för kommunala råd skiljer sig åt både vad gäller 

innehåll och utformning. Syftet med översynen för råden har därför varit att 

kunna föreslå ändringar som medför att reglementena får likartad struktur och 

tydliga bestämmelser samt leda till minskad administration.  

Tjänstepersoner som är knutna till dagens råd har varit delaktiga i 

utformningen av de reviderade förslagen till reglementen för råden.   

De föreslagna ändringarna har markerats på två sätt. Text med grön 

bakgrundsfärg visar text som är identisk i alla förslag till reglementen för 

råden. Den grönmarkerade texten är i vissa fall nytillkommen men är i andra 

fall text som är omformulerad. Text som kommunledningskontoret förslår ska 

utgå är markerad genom överstrykning.  

Förslag på gemensamma revideringar för alla kommunala råds 

reglementen 

I kommunledningskontorets förslag till rådens reviderade reglementen är de 

flesta bestämmelser och skrivningar identiska för alla råd. Det innebär att det 

har tillkommit bestämmelser i vissa råd och skalats av bestämmelser i andra. 

Alla råd har sex paragrafer: ”inledning”, ”syfte”, ”sammansättning”, 

”arbetsformer”, ”ändring av reglemente” och ”personuppgiftsansvarig”.  

§ 1 Inledning 

Förslag till en gemensam inledning har tagits fram. Den beskriver vad ett 

kommunalt råd är och att råden inte kan fatta några formella beslut eller 

behandla ärenden som berör enskild. 

§ 2 Syfte 

Vad råden ska ägna sig åt har skalats ner till fyra punkter under paragrafen 

syfte. I förslag till nya reglementen finns inte längre någon rubrik som heter 

”uppgifter” eller ”verksamhet”. Anledning till detta är att de kommunala råden 

varken har några uppgifter eller någon verksamhet utan fungerar som ett forum 

för dialog, informationsutbyte och samverkan.  

I en del nuvarande reglementen för råden finns det en mening om att råden ska 

vara en remissinstans i ärenden som kan ligga inom ramen för rådets 

intresseområde. Dessa meningar föreslås strykas eftersom råden inte är 
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beslutande organ och således inte kan fatta gemensamma beslut om att yttra sig 

över ärenden som behandlas i andra beslutande instanser i kommunen.  

Detta hindrar inte att ärenden som är aktuella för beslut i nämnder, 

kommunstyrelse och kommunfullmäktige tas upp på dagordningen vid rådens 

sammanträden för informationsutbyte och dialog. Viktigt att påpeka är också 

att kommunen inte är förhindrad att använda sig av organisationerna som ingår 

i råden som remissinstanser även om råden som sådana inte kan fatta beslut om 

ett gemensamt yttrande i särskilda ärenden. 

§ 3 Sammansättning 

Gemensamt i förslagen till reviderade reglementen för råden är att politikens 

och organisationernas representanter utses via reglementet. På så sätt behöver 

inga val förrättas i någon politisk instans om vilka ledamöter och ersättare som 

ingår i rådet. 

I förslag till rådens reglementen framgår vilka förtroendeuppdrag som medför 

en representation i råden. Det innebär således att om en nämnds presidium 

ingår i ett råd i enlighet med reglementet och någon i presidiet blir ersatt 

genom val i kommunfullmäktige, träder den nya ledamoten i presidiet in i rådet 

automatiskt.  

Även organisationernas representation föreslås utses via reglementet med 

undantag för vilka företag som ska representeras i näringslivsrådet. Eftersom 

det finns fler företag än vad som kan ingå i rådet behöver ett urvalsförfarande 

ske och kommunledningskontorets förslag på hur det ska gå till redogörs för i 

ärendet om reglemente för näringslivsrådet.  

I alla reglementen föreslås att det finns en ordförande och en vice ordförande. 

På så sätt tydliggörs vem som ska ansvara för att leda rådens sammanträden 

samt vem som träder in vid ordförandes frånvaro. Kommunledningskontoret 

föreslår också att det i alla reglementen framgår att råden kan knyta 

tjänstepersoner från kommunens ledning till råden utan att fastställa vilka 

ledningsfunktioner detta ska vara.  

Ett förslag på en gemensam skrivning har också tagits fram om att råden kan 

besluta om att ”representant för förening eller organisation som inte ingår i 

rådet får närvara och delta i rådens sammanträden” samt att ”förtroendevald, 

anställd i kommunen eller annan särskilt sakkunnig får närvara och delta i 

rådens sammanträden.” 

Ordet ”adjungera” har tagits bort i ovan sammanhang för att möta kravet på 

klarspråk i offentliga texter. 

§ 4 Arbetsformer 

En gemensam skrivning om att antalet sammanträden ska vara ”upp till fyra 

gånger per år” föreslås. I dagsläget förekommer olika antal sammanträden för 

olika råd. Med denna skrivning kan råden själva avgöra frekvensen på 

sammanträden som kan anpassas utifrån aktuella behov och förutsättningar.  
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I alla reglementen föreslås bestämmelser med gemensamma skrivningar om 

följande: 

 Extra sammanträden  

 Ställa in sammanträden 

 Kallelse 

 Sekreterarfunktion och minnesanteckningar 

 Deltagande på distans 

En avslutande mening finns med under paragrafen arbetsformer: ”Rådet 

beslutar om vilka frågor som ska behandlas på sammanträdena samt om 

arbetsformer i övrigt.”. Den finns med för att klargöra att råden utöver de 

arbetsformer som är reglerade i reglementet själva bestämmer utformande av 

sammanträden, dagordning etc. Reglementena utgör således tydliga yttre 

ramverk som ger utrymme för råden att, inom ramen för detta, forma 

sammanträdenas innehåll och arbetsformer. 

§ 5 Ändring av reglemente  

Under paragrafen ”ändring av reglemente” finns endast nedan mening 

gemensam för all rådens reglementen föreslagen: 

”Kommunfullmäktige beslutar om ändringar av reglementet.” 

Initiativ till förändring av reglementen kan komma från flera håll men 

kommunledningskontoret ser inte behov av att reglera detta i rådens 

reglementen på det sätt som förekommer i vissa av rådens nuvarande 

reglementen.  

§ 6 Personuppgiftsansvarig 

Kommunledningskontoret föreslår att alla reglementena reglerar att varje råd är 

organisatoriskt knuten till en politiks instans.  Det är också den instansen som 

föreslås vara personuppgiftsansvarig för respektive råd.  

Paragrafen har tillkommit för att det inte ska finnas någon oklarhet om vilken 

politisk instans som ansvarar för personuppgifter som råden behandlar. Detta är 

viktigt om det till exempel skulle inträffa en personuppgiftsincident. Paragrafen 

finns också med i det gemensamma reglementet för styrelse och nämnder. 

Förslag på revideringar specifikt för reglementet för det kommunala 
pensionärsrådet 

De gemensamma förslagen på utformning av samtliga reglementen leder till 

vissa specifika ändringar i reglementet för det kommunala pensionärsrådet.  

Den inledande meningen som hänvisar till kommunallagen föreslås utgå 

eftersom kommunallagen inte anger några bestämmelser om kommunala råd. 

Tre paragrafer föreslås utgå helt: ”rådets övergripande syfte”, ”rådets 

verksamhet” och ”ekonomi.” Anledningen till att de första två paragraferna 

förslås strykas redogörs för i förslag till gemensamma ändringar gällande 
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rådens syfte. För pensionärsrådets reglemente innebär dock borttagande av 

dessa två paragrafer en del text. Kommunledningskontoret bedömer dock att 

den nya skrivningen i fyra punkter gällande rådens syfte sammanfattar det som 

beskrivs i flera meningar i det nuvarande reglementet. 

Paragrafen ”ekonomi” finns enbart med i reglementet för det kommunala 

pensionärsrådet och kommunledningskontoret ser inte något behov av att den 

finns med i något av rådens reglementen. Kommunens förtroendevalda får 

ersättning utifrån reglementet för arvode och ekonomiska ersättningar för 

förtroendevalda och pensionärsorganisationernas ledamöter och ersättare 

uppbär inga kommunala arvoden. Kommunledningskontorets föreslår även en 

strykning av meningen om att kommunen kan bekosta resekostnader och andra 

kostnader för rådets verksamhet. Rådet har ingen verksamhet utan är ett organ 

för dialog, kommunikation och samverkan. Om kommunen skulle stå för 

kostnader av detta slag krävs dessutom ett tydligt regelverk för hur ersättning 

ska kunna utgå vilket inte finns framtaget.  

I nuvarande reglemente för det kommunala pensionärsrådet finns idag även två 

paragrafer om vad som gäller för fastställande och ändringar av reglementet. 

Kommunledningskontoret förslår att paragrafen ”fastställande av reglemente” 

utgår och att bestämmelsen om att det är kommunfullmäktige som beslutar om 

ändringar i reglementet finns under paragrafen ”ändring av reglemente”. 

Kommunledningskontorets slutsats 

I kommunledningskontorets förslag till rådens reviderade reglementen är de 

flesta bestämmelser och skrivningar identiska för alla råd. Det innebär att det 

har tillkommit bestämmelser i vissa råd och skalats av bestämmelser i andra. 

De föreslagna reviderade reglementena utgör tydliga yttre ramverk som ger 

utrymme för råden att, inom ramen för detta, forma sammanträdenas innehåll 

arbetsformer. 

Barnperspektiv 

Kommunens kommunikation, informationsutbyte och samverkan med 

civilsamhället är av stor vikt för att lyssna in behov hos kommunens 

medborgare. För att barn och unga ska få möjlighet att växa upp i en 

utvecklande livsmiljö krävs ett lyhört och demokratiskt samhälle där 

erfarenheter delas, behov uppmärksammas och olika åsikter leder till dialog 

och förflyttning.   
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Utöver vad som föreskrivs om politiska råd i kommuna lla ge n gäller
bestämmelser na i detta reglemente.

1 § Inledning
Kommune n kan inrätta kommuna la råd för att de förtroendeva lda ska ha ett
forum för kommunika t io n, dialog och samverkan med olika intressegr upp er i
civilsa mhä l le t tillsa mma ns med tjänstepersoner från kommune ns förvaltni ng.
Råden i Upplands-Bro kommun fattar inga formella beslut och behandlar inte
ärenden som berör enskild person.

§ Rådets övergripande syfte
Rådet är ett organ för samråd, överläggni ngar och ömsesidig infor mat io n
mella n företrädare för pensionärsor ga nisa t io ner na och kommune ns styrelser
och nämnder.

2 § Syfte
Det kommuna la pensionärsrådet ska:

fungera som ett organ för dialog, samverkan och ömsesidigt utbyte av
infor mat io n och kunskap mella n företrädare för
pensionärsor ga nisat io ner och kommune n,

verka för att synliggöra frågor som lyfts av pensionärsföreningarna,

vara ett forum för att lyfta pensionärsföreningarnas synpunkter om
kommunens verksamhet och servicesamt

verka för att utveckla samverkan med andra aktörer både inom
kommune n och med externa parter.
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Rådet är ett organ för samråd, överläggni ngar och ömsesidig infor mat io n
mella n företrädare för pensionärsor ganisa t io ner na och kommune ns styrelser
och nämnder.

Vidare är syftet med rådet att:

1. Förstärka inflyta nde t i alla frågor som gäller äldre
2. Medverka vid förberedelser för upphandling av vårdgivare/ ut fö rare
3. Verka för att pensionärernas frågor beaktas i nämnderna s

verksamhetsp la ner ing
4. Initiera nya pensionärs fr å gor i nämnder och styrelser
5. Vara ett forum för opinionsb ild ning och kunskapsspridni ng
6. Erhålla en redovisning av hur läget inom kommune ns

äldreomsorgut veck la ts
7. Vara införståt t med de kriterier som vid var tid tillä mpas vid

bedömninge n av olika former av stöd till äldre
8. Pensionärsor ga nis at io ner na delger kommune n relevant informa t io n om

sittarbete.

§ Rådets verksamhet
Föra dialog om planer och förändringar av samhälls i nsat ser nas utformning och
organisat io n som berör pensionärerna, och därmed inhä mta synpunkter i ett så
tidigt skede att rådets synpunkte r och förslag kan påverka ärendets
handläggning i aktuell nämnd/st yrelse. Därigeno m ges större delaktighet i
samhället s insatser.

Rådet har möjlighet att aktivt arbeta för förändringar i den kommuna la
verksamhete n. De kan informe ra om och ge förslag till lämpliga anpassningar
av det serviceutbud som berör äldres möjlighe ter till en god livskva l it et.
Således skall kommuna la pensionärsrådet vara ett referensorga n med
överläggningsrä tt i frågor som berör pensionärer, samt så delger
pensionärsor ga nisat io ner na kommune n relevant informa t io n om sitt arbete.
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Rådes ska även ges tillfä l le att göra studiebesök under förutsättni ng att form
och omfattning anpassas efter verksamhete n.

3 § Rådets Sammansättning
Det kommuna la pensionärsrådet är organisator isk t knutet till kommunst yr e lse n.
eller den nämnd som styrelsen beslutar.

Rådets ordförande är kommuns t yre lse ns ordförande och vice ordförande är
äldre- och omsorgsnä mnde ns ordförande.

Politiska ledamöter i det kommuna la pensionärsrådet är:

kommuns t yre lse ns ordförande

äldre- och omsorgsnä mnde ns presidium.

Övriga ledamöter består av representanter från:

Organisat io ner och föreningar för pensionärer som bedriver organiserad
verksamhet inom kommune n.

Riksorganis at io n för pensionärer som genom lokalföre ning bedriver
organiserad verksamhet inom kommune n ska efter beslut i kommunst yre ls e n
vara representerad i rådet.

De organisat io ner och föreningar som ingår i det kommuna la pensionärsråde t
utser inom sig en ledamot att ingå i rådet.

En ordinarie ledamot och en ersättare från varje förening enligt ovan ingår i
rådet och kallas till alla sammantr äde n.

Organisat io n som ingår i det kommuna la pensionärsrådet utser inom sig en
ledamot och en ersättare till rådet och anmäler dessa representanter så snart
som möjligt till kommune n.

Rådet bestämmer villkore n för hur ersättare ska utses för ledamöter i rådet.
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Rådet bestämmer villkore n för ersättarnas närvaro och deltagande.

Till rådets knyts tjänstepersoner från kommune ns ledning.

Representant för annan pensionärs fö re ning kan efter beslut i rådet adjungeras
till det kommuna la pensionärsrådet. Rådet kan besluta att representant för
förening eller organisat io n som inte ingår i rådet får närvara och delta i rådens
sammanträden

Rådet kan besluta att förtroendeva ld, anställd i kommune n eller annan särskilt
sakkunnig får närvara och delta i rådens sammanträde n.

4 § Organisation och
Arbetsformer

Rådet ska sammanträda upp minst till fyra gånger per år. varav ett
sammanträde ska hållas i anslut ning till kommune ns budgetbehand li ng.

Extra sammanträde ska hållas om rådets ordförande, vice ordförande eller
någon av rådets ledamöter begär detta.

Ordförande får ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för ett
sammanträde.

Vid behov, så som vid större upphandlinga r eller projekt, kan särskilda
referensgr upper utses.

Ordförande ansvarar för kallelse och dagordning.

Kommune ns förvaltni ng ansvarar för sekreterarfunk t io ne n för rådet.

Kommune n ansvarar för att skicka skrift lig kallelse jämte föredragnings l ista till
rådets ledamöter och ersättare senast 14 dagar före rådets sammanträd e.
Sekreterare skickar ut kallelse med tid och plats för sammanträde t till rådets
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representanter om möjligt 14 dagar, senast fem dagar före
sammanträde sda ge n.

Förslag till ärenden och frågor som skall behandlas på rådets sammanträden skall
ha inkommit senast 21 dagar före rådets sammanträde. Ärenden och frågor som
komme r upp e fte r de nna tidpunkt ta s upp unde r punkte n ” Ö vriga frå gor” på
sammanträdet.

Ordförande avgör om deltagande vid sammant räde n får skepådistans.

Vid rådens sammanträde n ska sekreterare närvara och föra
minnesa nteck ningar.

Kommune n ansvarar för att det vid sammant räde n förs mötesanteckninga r.
Senast två veckor efter sammanträd et skickas mötesanteckni ngar na ut för
eventuella synpunkter från de närvarande ledamöterna eller ersättarna via mail
till dem som har e-postadress och via brev till övriga. Synpunkter ska ha
inkommit inom en vecka efter utskick via mail. Om en ledamot inte har
möjlighet att maila kontaktar vederbörande Kontaktcenter telefon: 08-581 690
00 för att meddela om man har synpunkte r eller inte. Mötesanteckningarna
delges samtliga ledamöter och ersättare samt berörda nämnder och styrelser senast
21 dagar efter varje sammanträde. De publiceras även på kommunens webbplats.
Minnesanteck ninga r na ska publiceras på kommune ns hemsida senast en månad
efter sammantr ädesdage n. Rådet bestämmer formerna för hur
minnesa nteck ningar na fastställs.

Rådet beslutar om vilka frågor som ska behandlas på sammanträde na samt om
arbetsformer i övrigt.

§ Ekonomi
Pensionärsor ga nis at io ner nas ledamöter och ersättare uppbär inte kommuna la
arvoden. Däremot bekostar kommune n resekostnader och andra kostnader för
rådets verksamhet.
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5 § Ändring av reglemente
Fastställande av
reglemente

Ändringa r av detta regleme nte kan föreslås av pensionärsor ga nisat io ner na,
kommuns t yre lse n och äldre- och omsorgsnä mnde n.

Regleme nte för kommuna la pensionärsrådet fastställs av kommunf ullmäkt i ge.
Kommunfull mäk t ige beslutar om ändringa r av reglementet.

6 § Personuppgiftsansvarig
Kommunst yr e lse n är personuppgiftsa ns va r ig för den behandling av
personuppgifter som utförs i rådet. I fråga om behandling av personuppgifter
gäller i övrigt vad som anges i reglemente med gemensamma bestämmelse r i
styrelse och nämnder.
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Utöver vad som föreskrivs om politiska råd i kommunallagen gäller 
bestämmelserna i detta reglemente. 

1 § Rådets övergripande syfte 
Rådet är ett organ för samråd, överläggningar och ömsesidig information 
mellan företrädare för pensionärsorganisationerna och kommunens styrelser 
och nämnder 

2 § Syfte 
Vidare är syftet med rådet att: 

1. Förstärka inflytandet i alla frågor som gäller äldre

2. Medverka vid förberedelser för upphandling av vårdgivare/utförare

3. Verka för att pensionärernas frågor beaktas i nämndernas
verksamhetsplanering

4. Initiera nya pensionärsfrågor i nämnder och styrelser

5. Vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning

6. Erhålla en redovisning av hur läget inom kommunens äldreomsorg
utvecklats

7. Vara införstått med de kriterier som vid var tid tillämpas vid bedömningen
av olika former av stöd till äldre

8. Pensionärsorganisationerna delger kommunen relevant information om sitt
arbete.

3 § Rådets verksamhet 
Föra dialog om planer och förändringar av samhällsinsatsernas utformning och 
organisation som berör pensionärerna, och därmed inhämta synpunkter i ett så 
tidigt skede att rådets synpunkter och förslag kan påverka ärendets 
handläggning i aktuell nämnd/styrelse. Därigenom ges större delaktighet i 
samhällets insatser. 

Rådet har möjlighet att aktivt arbeta för förändringar i den kommunala 
verksamheten. De kan informera om och ge förslag till lämpliga anpassningar 
av det serviceutbud som berör äldres möjligheter till en god livskvalitet. 
Således skall kommunala pensionärsrådet vara ett referensorgan med 
överläggningsrätt i frågor som berör pensionärer, samt så delger 
pensionärsorganisationerna kommunen relevant information om sitt arbete. 

Rådes ska även ges tillfälle att göra studiebesök under förutsättning att form 
och omfattning anpassas efter verksamheten. 
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4 § Rådets sammansättning 
1 Kommunala pensionärsrådet är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen 

eller den nämnd som styrelsen beslutar. 
2 Riksorganisation för pensionärer som genom lokalförening bedriver 

organiserad verksamhet inom kommunen ska efter beslut i 
kommunstyrelsen vara representerad i rådet. 

3 En ordinarie ledamot och en ersättare från varje förening enligt ovan ingår i 
rådet och kallas till alla sammanträden. Representant för annan 
pensionärsförening kan efter beslut i rådet adjungeras till det kommunala 
pensionärsrådet. 

4 Organisation som ingår i det kommunala pensionärsrådet utser inom sig 
ledamot och ersättare till rådet och anmäler dessa representanter så snart 
som möjligt till kommunen. 

5. Politiska ledamöter i kommunala pensionärsrådet består av
kommunstyrelsens ordförande och äldre- och omsorgsnämndens presidium.

5 § Organisation och arbetsformer 
Rådets ordförande är kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande är 
äldre- och omsorgsnämndens ordförande. 

Rådet ska sammanträda minst fyra gånger per år, varav ett sammanträde ska 
hållas i anslutning till kommunens budgetbehandling. Extra sammanträde ska 
hållas om rådets ordförande, vice ordförande eller någon av rådets ledamöter 
begär detta. Vid behov, så som vid större upphandlingar eller projekt, kan 
särskilda referensgrupper utses. 

Kommunen ansvarar för att skicka skriftlig kallelse jämte föredragningslista till 
rådets ledamöter och ersättare senast 14 dagar före rådets sammanträde. 

Förslag till ärenden och frågor som skall behandlas på rådets sammanträden 
skall ha inkommit senast 21 dagar före rådets sammanträde. Ärenden och 
frågor som kommer upp efter denna tidpunkt tas upp under punkten ”Övriga 
frågor” på sammanträdet. 

Kommunen ansvarar för att det vid sammanträden förs mötesanteckningar. 
Senast två veckor efter sammanträdet skickas mötesanteckningarna ut för 
eventuella synpunkter från de närvarande ledamöterna eller ersättarna via mail 
till dem som har e-postadress och via brev till övriga. Synpunkter ska ha 
inkommit inom en vecka efter utskick via mail. Om en ledamot inte har 
möjlighet att maila kontaktar vederbörande Kontaktcenter telefon: 08-581 690 
00 för att meddela om man har synpunkter eller inte. 

Mötesanteckningarna delges samtliga ledamöter och ersättare samt berörda 
nämnder och styrelser senast 21 dagar efter varje sammanträde. De publiceras 
även på kommunens webbplats. 
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6 § Ekonomi 
Pensionärsorganisationernas ledamöter och ersättare uppbär inte kommunala 
arvoden. Däremot bekostar kommunen resekostnader och andra kostnader för 
rådets verksamhet. 

7 § Ändringar i reglemente 
Ändringar av detta reglemente kan föreslås av pensionärsorganisationerna, 
kommunstyrelsen och Äldre- och omsorgsnämnden.  

8 § Fastställande av reglemente 
Reglemente för kommunala pensionärsrådet fastställs av kommunfullmäktige. 
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Revidering av reglemente för kommunala 
tillgänglighetsrådet  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

Reviderat reglemente för kommunala tillgänglighetsrådet antas. 

Sammanfattning 

Inför mandatperioden 2023–2026 har reglementena för samtliga kommunala 

råd i Upplands-Bro kommun setts över, bland annat i syfte att säkerställa att 

reglementena är enhetliga i fråga om utformning och innehåll.  

De nuvarande reglementena för kommunala råd skiljer sig åt både vad gäller 

innehåll och utformning. Syftet med översynen för råden har därför varit att 

kunna föreslå ändringar som medför att reglementena får likartad struktur och 

tydliga bestämmelser samt leda till minskad administration.  

I kommunledningskontorets förslag till rådens reviderade reglementen är de 

flesta bestämmelser och skrivningar identiska för alla råd. Det innebär att det 

har tillkommit bestämmelser i vissa råd och skalats av bestämmelser i andra. 

De föreslagna reviderade reglementena utgör tydliga yttre ramverk som ger 

utrymme för råden att, inom ramen för detta, forma arbetsformer och 

sammanträdenas innehåll.  

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 2 februari 2023 

 Förslag på reviderat reglemente för det kommunala tillgänglighetsrådet 

 Nuvarande reglemente för det kommunala tillgänglighetsrådet 

Ärendet 

Inför mandatperioden 2023–2026 har reglementena för samtliga kommunala 

råd i Upplands-Bro kommun setts över, bland annat i syfte att säkerställa att 

reglementena är enhetliga i fråga om utformning och innehåll.  

Kommunala råd är ett sätt för kommunens förtroendevalda att kommunicera 

och samverka med olika intressegrupper i civilsamhället tillsammans med 

tjänstepersoner från kommunens förvaltning. Råden kan bidra med ömsesidigt 
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kunskap- och erfarenhetsutbyte mellan kommunens representanter och de som 

nyttjar kommunens service och verksamheter.   

I kommunallagen finns inga bestämmelser om kommunala råd som organ. Det 

innebär att det inte finns någon laglig reglering om vad råden ska ägna sig åt 

eller vilka arbetsformer som ska gälla. Syfte, sammansättning och arbetsformer 

för rådet behöver därför regleras i ett reglemente.  

De nuvarande reglementena för kommunala råd skiljer sig åt både vad gäller 

innehåll och utformning. Syftet med översynen för råden har därför varit att 

kunna föreslå ändringar som medför att reglementena får likartad struktur och 

tydliga bestämmelser samt leda till minskad administration.  

Tjänstepersoner som är knutna till dagens råd har varit delaktiga i 

utformningen av de reviderade förslagen till reglementen för råden.   

De föreslagna ändringarna har markerats på två sätt. Text med grön 

bakgrundsfärg visar text som är identisk i alla förslag till reglementen för 

råden. Den grönmarkerade texten är i vissa fall nytillkommen men är i andra 

fall text som är omformulerad. Text som kommunledningskontoret förslår ska 

utgå är markerad genom överstrykning.  

Förslag på gemensamma revideringar för alla kommunala råds 

reglementen 

I kommunledningskontorets förslag till rådens reviderade reglementen är de 

flesta bestämmelser och skrivningar identiska för alla råd. Det innebär att det 

har tillkommit bestämmelser i vissa råd och skalats av bestämmelser i andra. 

Alla råd har sex paragrafer: ”inledning”, ”syfte”, ”sammansättning”, 

”arbetsformer”, ”ändring av reglemente” och ”personuppgiftsansvarig”.  

§ 1 Inledning 

Förslag till en gemensam inledning har tagits fram. Den beskriver vad ett 

kommunalt råd är och att råden inte kan fatta några formella beslut eller 

behandla ärenden som berör enskild. 

§ 2 Syfte 

Vad råden ska ägna sig åt har skalats ner till fyra punkter under paragrafen 

syfte. I förslag till nya reglementen finns inte längre någon rubrik som heter 

”uppgifter” eller ”verksamhet”. Anledning till detta är att de kommunala råden 

varken har några uppgifter eller någon verksamhet utan fungerar som ett forum 

för dialog, informationsutbyte och samverkan.  

I en del nuvarande reglementen för råden finns det en mening om att råden ska 

vara en remissinstans i ärenden som kan ligga inom ramen för rådets 

intresseområde. Dessa meningar föreslås strykas eftersom råden inte är 

beslutande organ och således inte kan fatta gemensamma beslut om att yttra sig 

över ärenden som behandlas i andra beslutande instanser i kommunen.  
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Detta hindrar inte att ärenden som är aktuella för beslut i nämnder, 

kommunstyrelse och kommunfullmäktige tas upp på dagordningen vid rådens 

sammanträden för informationsutbyte och dialog. Viktigt att påpeka är också 

att kommunen inte är förhindrad att använda sig av organisationerna som ingår 

i råden som remissinstanser även om råden som sådana inte kan fatta beslut om 

ett gemensamt yttrande i särskilda ärenden. 

§ 3 Sammansättning 

Gemensamt i förslagen till reviderade reglementen för råden är att politikens 

och organisationernas representanter utses via reglementet. På så sätt behöver 

inga val förrättas i någon politisk instans om vilka ledamöter och ersättare som 

ingår i rådet. 

I förslag till rådens reglementen framgår vilka förtroendeuppdrag som medför 

en representation i råden. Det innebär således att om en nämnds presidium 

ingår i ett råd i enlighet med reglementet och någon i presidiet blir ersatt 

genom val i kommunfullmäktige, träder den nya ledamoten i presidiet in i rådet 

automatiskt.  

Även organisationernas representation föreslås utses via reglementet med 

undantag för vilka företag som ska representeras i näringslivsrådet. Eftersom 

det finns fler företag än vad som kan ingå i rådet behöver ett urvalsförfarande 

ske och kommunledningskontorets förslag på hur det ska gå till redogörs för i 

ärendet om reglemente för näringslivsrådet.  

I alla reglementen föreslås att det finns en ordförande och en vice ordförande. 

På så sätt tydliggörs vem som ska ansvara för att leda rådens sammanträden 

samt vem som träder in vid ordförandes frånvaro. Kommunledningskontoret 

föreslår också att det i alla reglementen framgår att råden kan knyta 

tjänstepersoner från kommunens ledning till råden utan att fastställa vilka 

ledningsfunktioner detta ska vara.  

Ett förslag på en gemensam skrivning har också tagits fram om att råden kan 

besluta om att ”representant för förening eller organisation som inte ingår i 

rådet får närvara och delta i rådens sammanträden” samt att ”förtroendevald, 

anställd i kommunen eller annan särskilt sakkunnig får närvara och delta i 

rådens sammanträden.” 

Ordet ”adjungera” har tagits bort i ovan sammanhang för att möta kravet på 

klarspråk i offentliga texter. 

§ 4 Arbetsformer 

En gemensam skrivning om att antalet sammanträden ska vara ”upp till fyra 

gånger per år” föreslås. I dagsläget förekommer olika antal sammanträden för 

olika råd. Med denna skrivning kan råden själva avgöra frekvensen på 

sammanträden som kan anpassas utifrån aktuella behov och förutsättningar.  

I alla reglementen föreslås bestämmelser med gemensamma skrivningar om 

följande: 
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 Extra sammanträden  

 Ställa in sammanträden 

 Kallelse 

 Sekreterarfunktion och minnesanteckningar 

 Deltagande på distans 

En avslutande mening finns med under paragrafen arbetsformer: ”Rådet 

beslutar om vilka frågor som ska behandlas på sammanträdena samt om 

arbetsformer i övrigt.”. Den finns med för att klargöra att råden utöver de 

arbetsformer som är reglerade i reglementet själva bestämmer utformande av 

sammanträden, dagordning etc. Reglementena utgör således tydliga yttre 

ramverk som ger utrymme för råden att, inom ramen för detta, forma 

sammanträdenas innehåll och arbetsformer. 

§ 5 Ändring av reglemente  

Under paragrafen ”ändring av reglemente” finns endast nedan mening 

gemensam för all rådens reglementen föreslagen: 

”Kommunfullmäktige beslutar om ändringar av reglementet.” 

Initiativ till förändring av reglementen kan komma från flera håll men 

kommunledningskontoret ser inte behov av att reglera detta i rådens 

reglementen på det sätt som förekommer i vissa av rådens nuvarande 

reglementen.  

§ 6 Personuppgiftsansvarig 

Kommunledningskontoret föreslår att alla reglementena reglerar att varje råd är 

organisatoriskt knuten till en politiks instans.  Det är också den instansen som 

föreslås vara personuppgiftsansvarig för respektive råd.  

Paragrafen har tillkommit för att det inte ska finnas någon oklarhet om vilken 

politisk instans som ansvarar för personuppgifter som råden behandlar. Detta är 

viktigt om det till exempel skulle inträffa en personuppgiftsincident. Paragrafen 

finns också med i det gemensamma reglementet för styrelse och nämnder. 

Förslag på revideringar specifikt för reglementet för det kommunala 
pensionärsrådet 

Det nuvarande reglementet för det kommunala pensionärsrådet är relativt 

kortfattat vilket innebär att en del bestämmelser tillkommit i föreslag till 

reviderat reglemente för detta råd. Utöver tillkomna och gemensamma 

förändringar finns inga specifika övriga ändringar föreslagna i det reviderade 

reglementet för rådet. 
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Kommunledningskontorets slutsats 

I kommunledningskontorets förslag till rådens reviderade reglementen är de 

flesta bestämmelser och skrivningar identiska för alla råd. Det innebär att det 

har tillkommit bestämmelser i vissa råd och skalats av bestämmelser i andra. 

De föreslagna reviderade reglementena utgör tydliga yttre ramverk som ger 

utrymme för råden att, inom ramen för detta, forma sammanträdenas innehåll 

arbetsformer. 

Barnperspektiv 

Kommunens kommunikation, informationsutbyte och samverkan med 

civilsamhället är av stor vikt för att lyssna in behov hos kommunens 

medborgare. För att barn och unga ska få möjlighet att växa upp i en 

utvecklande livsmiljö krävs ett lyhört och demokratiskt samhälle där 

erfarenheter delas, behov uppmärksammas och olika åsikter leder till dialog 

och förflyttning.  

Kommunledningskontoret 

Ida Texell 

 

Kommundirektör Sara Lauri 

 Administrativ chef 

Bilagor 

1. Förslag på reviderat reglemente för det kommunala tillgänglighetsrådet. 

2. Nuvarande reglemente för det kommunala tillgänglighetsrådet. 

Beslut sänds till 

 Socialnämnden 

 Juridikenheten för publicering i kommunens författningssamling 
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1 § Inledning
Kommune n kan inrätta kommuna la råd för att de förtroendeva lda ska ha ett
forum för kommunika t io n, dialog och samverkan med olika intressegr upp er i
civilsa mhä l le t tillsa mma ns med tjänstepersoner från kommune ns förvaltni ng.
Råden i Upplands-Bro kommun fattar inga formella beslut och behandlar inte
ärenden som berör enskild person.

2 § Syfte
Det kommuna la tillgä nglighets rådet ska:

fungera som ett organ för dialog, samverkan och ömsesidigt utbyte av
infor mat io n och kunskap mella n företrädare för
funktio ns rät tsor ganisa t io ne r och kommune n,

verka för att synliggöra frågor som lyfts av funktionsrättsorganisationer,

vara ett forum för att lyfta funktionsrättsorganisationernas synpunkter om
kommunens verksamhet och service samt

verka för att utveckla samverkan med andra aktörer både inom
kommune n och med externa parter.

Råde ts ve rks amhe t
§1 Kommuna la tillgä ngli ghe tsråde t är ett organ för ömsesidigt samråd
mella nha nd ikappo r ga nisa t io ne r na och kommune n.

Rådets syfte är att verka för att funkt io ns nedsa tta s aspekter beaktas i alla
kommuna la nämnder och förvaltni ngsko ntor.

§2 Rådets uppgifter är:
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att följa de funkt io ns nedsa tta s förhålla nde n i kommune n och genom
framställ ninga r till nämnder och styrelser påtala de funkt io ns nedsa ttas
intressen och behov,

att infor mera och förmedla kunskaper och erfarenheter i ärenden som
berör personer med funkt io nedsä tt ning till nämnder och förvalt ni ngar,

att stimuler a handikapporga nisa t io ne r na så att dessa behandlar frågor
som kan komma från rådet och kommuna la nämnder,

att vara informa t io nso r ga n i alla ärenden som kan vara av särskilt
intresse för personer med funktio ns nedsä tt ni ng. Det gäller t ex
utformninge n av bostadsområden och kommunikat io ner, anläggninga r
för fritids- och kulturakt i vit eter samt alla frågor som hör till äldre- och
handikappomso r ge n.

Ärenden som berör enskild individ, får inte behandlas i rådet.

3 § Sammansättning och
sammanträden

Kommunst yr e lse n är huvudma n för rådet och svarar för sekreterarfunk t io ne n
Det kommuna la tillgä nglighets rådet är organisator isk t knutet till
kommuns t yre lse n.

Kommune ns representanter leder rådets sammanträde n. Rådets ordförande är
kommuns t yre lse ns ordförande och vice ordförande är socialnä mnde ns
ordförande.

Politiska ledamöter i det kommuna la tillgä nglighetsrådet är:

kommuns t yre lse ns ordförande

socialnä mnde ns presidium

Övriga ledamöter består av representanter från:
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Funktionsrä tt sor ga nisat io ner och föreningar som bedriver organiserad
verksamhet inom kommune n.

§ 3 Rådet ska bestå av elva ledamöter.
Fyra ledamöter och ersättare utses av handikapporga nisat io ner na genom
Handikappades samarbetsorgan i Järfälla och Upplands-Bro (HSO).
En ledamot utses av Synskadades Riksförbund Järfälla och Upplands-
Bro.
En ledamot utses av Riksförbundet för social och mental hälsa (RSMH) i
Upplands-Bro
En ledamot utses av Anhörigför e ninge n i Upplands-Bro.

Kommunst yr e lse n utser fyra ledamöter från kommune n.

Kommune n ledamöter väljs för samma period som kommune ns nämnder
medan handikapporga nis at io ner nas ledamöter utses för ett år.

En ordinarie ledamot och en ersättare från varje förening enligt ovan ingår i
rådet och kallas till alla sammantr äde n.

De organisat io ner och föreningar som ingår i det kommuna la
tillgä ngli ghet sråde t utser inom sig en ledamot att ingå i rådet.

Rådet bestämmer villkore n för hur ersättare ska utses för ledamöter i rådet.

Rådet bestämmer villkore n för ersättarnas närvaro och deltagande.

Till rådet knyts tjänstepersoner från kommune ns ledning

Representant för annan handikappf örening kan efter beslut i rådet adjungeras till
kommuna la tillgänglighetsrå dets möten. Rådet kan besluta att representant för
förening eller organisat io n som inte ingår i rådet får närvara och delta i rådens
sammanträden.

Rådet äger rätt att efter samråd med berörd förvaltning inbjuda tjänstemän inom
kommunen till sammanträde för föredragning och information. Rådet kan besluta
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att förtroendeva ld, anställd i kommune n eller annan särskilt sakkunnig får
närvara och delta i rådens sammant räde n.

4 § Arbetsformer
Rådet ska sammanträda minst upp till fyra gånger per år.

Extra sammanträde ska hållas om rådets ordförande, vice ordförande eller
någon av rådets ledamöter begär detta.

Ordförande får ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för ett
sammanträde.

O rdförande ansvarar för kallelse och dagordning.

Kommunens representanter leder rådets sammanträden.

K ommune ns förvaltni ng ansvarar för sekreterarfunk t io ne n för rådet.

Sekreterare skickar ut kallelse med tid och plats för sammanträde t till rådets
representanter om möjligt 14 dagar, senast fem dagar före
sammanträde sda ge n.

Ordförande avgör om deltagande vid sammant räde n får ske på distans.

I fråga om förfarandet vid sammanträden, förande av minnesanteckningar mm
gäller för rådet vad det själv bestämmer. Vid rådens sammanträde n ska
sekreterare närvara och föra minnesa nteck ni ngar.

Minnesanteck ninga r na ska publiceras på kommune ns hemsida senast en månad
efter sammantr ädesda ge n. Rådet bestämmer formerna för hur
minnesa nteck ningar na fastställs.

Rådet beslutar om vilka frågor som ska behandlas på sammanträde na samt om
arbetsformer i övrigt.
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5 § Ändring av reglemente
Kommunfull mäk t ige beslutar om ändringa r av reglementet.

6 § Personuppgiftsansvarig
Kommunst yr e lse n är personuppgiftsa ns va r ig för den behandling av
personuppgifter som utförs i rådet. I fråga om behandling av personuppgifter
gäller i övrigt vad som anges i reglemente med gemensamma bestämmelse r i
styrelse och nämnder.
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Upplands-Bro kommuns 
författningssamling

Ansvarigt politiskt organ  

Kommunfullmäktige 
Diarienummer 

KS 15/0143 
Senast beslutad  

2015-06-03 
Ansvarig processägare (tjänsteperson)  

Kommundirektör 

UBKFS 2015:02 

Reglemente för tillgänglighetsrådet 

Beslutad av kommunfullmäktige 2015-06-03 
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Reglemente för kommunala tillgänglighetsrådet 

Fastställt av kommunfullmäktige 2001-04-09, reviderat 2007-09-19 och 2015-06-03, Kf § 62 

Rådets verksamhet  
§1 Kommunala tillgänglighetsrådet är ett organ för ömsesidigt samråd mellan

handikapporganisationerna och kommunen.

Rådets syfte är att verka för att funktionsnedsattas aspekter beaktas i alla kommunala nämnder 

och förvaltningskontor.  

§2 Rådets uppgifter är:

• att följa de funktionsnedsattas förhållanden i kommunen och genom framställningar

till nämnder och styrelser påtala de funktionsnedsattas intressen och behov,

• att informera och förmedla kunskaper och erfarenheter i ärenden som berör personer

med funktionedsättning till nämnder och förvaltningar,

• att stimulera handikapporganisationerna så att dessa behandlar frågor som kan komma

från rådet och kommunala nämnder,

• att vara informationsorgan i alla ärenden som kan vara av särskilt intresse för personer

med funktionsnedsättning. Det gäller t ex utformningen av bostadsområden och

kommunikationer, anläggningar för fritids- och kulturaktiviteter samt alla frågor som

hör till äldre- och handikappomsorgen.

Ärenden som berör enskild individ, får inte behandlas i rådet. 

Sammansättning och sammanträden  
§3 Rådet skall bestå av elva ledamöter.

• Fyra ledamöter och ersättare utses av handikapporganisationerna genom

Handikappades samarbetsorgan i Järfälla och Upplands-Bro (HSO).

• En ledamot utses av Synskadades Riksförbund Järfälla och Upplands-Bro.
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• En ledamot utses av Riksförbundet för social och mental hälsa (RSMH) i Upplands-

Bro 

• En ledamot utses av Anhörigföreningen i Upplands-Bro.  

• Kommunstyrelsen utser fyra ledamöter från kommunen.  

 

Kommunen ledamöter väljs för samma period som kommunens nämnder medan 

handikapporganisationernas ledamöter utses för ett år.  

 

Kommunens representanter leder rådets sammanträden.  

 

Representant för annan handikappförening kan efter beslut i rådet adjungeras till kommunala 

tillgänglighetsrådets möten. 

 

§ 4 Kommunstyrelsen är huvudman för rådet och svarar för sekreterarfunktionen.  

 

I fråga om förfarandet vid sammanträden, förande av minnesanteckningar mm gäller för rådet 

vad det själv bestämmer.  

 

Rådet sammanträder minst fyra gånger om året.  

 

Rådet äger rätt att efter samråd med berörd förvaltning inbjuda tjänstemän inom kommunen 

till sammanträde för föredragning och information.  
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Karin Haglund 

Kvalificerad utredare 

Upplands-Bro kommun 

   

karin.haglund@upplands-bro.se 

2023-02-02 KS 22/0714  

Kommunstyrelsen 

 
 

 

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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Revidering av reglemente för det kommunala 
näringslivsrådet 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

1. Reglemente för kommunala näringslivsrådet antas. 

2. Stadgar antagna för näringslivsrådet upphör att gälla. 

Sammanfattning 

Inför mandatperioden 2023–2026 har reglementena för samtliga kommunala 

råd i Upplands-Bro kommun setts över, bland annat i syfte att säkerställa att 

reglementena är enhetliga i fråga om utformning och innehåll.  

De nuvarande reglementena för kommunala råd skiljer sig åt både vad gäller 

innehåll och utformning. Syftet med översynen för råden har därför varit att 

kunna föreslå ändringar som medför att reglementena får likartad struktur och 

tydliga bestämmelser samt leda till minskad administration.  

I kommunledningskontorets förslag till rådens reviderade reglementen är de 

flesta bestämmelser och skrivningar identiska för alla råd. Det innebär att det 

har tillkommit bestämmelser i vissa råd och skalats av bestämmelser i andra. 

De föreslagna reviderade reglementena utgör tydliga yttre ramverk som ger 

utrymme för råden att, inom ramen för detta, forma arbetsformer och 

sammanträdenas innehåll.  

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 2 februari 2023 

 Förslag till reglemente för det kommunala näringslivsrådet 

 Nuvarande stadgar för näringslivsrådet 

Ärendet 

Inför mandatperioden 2023–2026 har reglementena för samtliga kommunala 

råd i Upplands-Bro kommun setts över, bland annat i syfte att säkerställa att 

reglementena är enhetliga i fråga om utformning och innehåll.  
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Kommunala råd är ett sätt för kommunens förtroendevalda att kommunicera 

och samverka med olika intressegrupper i civilsamhället tillsammans med 

tjänstepersoner från kommunens förvaltning. Råden kan bidra med ömsesidigt 

kunskap- och erfarenhetsutbyte mellan kommunens representanter och de som 

nyttjar kommunens service och verksamheter.   

I kommunallagen finns inga bestämmelser om kommunala råd som organ. Det 

innebär att det inte finns någon laglig reglering om vad råden ska ägna sig åt 

eller vilka arbetsformer som ska gälla. Syfte, sammansättning och arbetsformer 

för rådet behöver därför regleras i ett reglemente.  

De nuvarande reglementena för kommunala råd skiljer sig åt både vad gäller 

innehåll och utformning. Syftet med översynen för råden har därför varit att 

kunna föreslå ändringar som medför att reglementena får likartad struktur och 

tydliga bestämmelser samt leda till minskad administration.  

Näringslivsrådet regleras i dagsläget genom bestämmelser i stadgar för 

näringslivsrådet i stället för i ett reglemente. Därför har översynen lett till ett 

arbete med att omarbeta stadgarna till ett reglemente för näringslivsrådet. 

Tjänstepersoner som är knutna till näringslivsrådet har varit delaktiga i 

utformningen av det föreslagna reglementet.  

I det föreslagna reglementet är en stor del av texten markerad med grön 

bakgrundsfärg vilket anger att texten är identisk med förslag till text i övriga 

reglementen för de kommunala råden i Upplands-Bro. 

Förslag på gemensamma revideringar för alla kommunala råds 

reglementen 

I kommunledningskontorets förslag till rådens reviderade reglementen är de 

flesta bestämmelser och skrivningar identiska för alla råd. Det innebär att det 

har tillkommit bestämmelser i vissa råd och skalats av bestämmelser i andra. 

Alla råd har sex paragrafer: ”inledning”, ”syfte”, ”sammansättning”, 

”arbetsformer”, ”ändring av reglemente” och ”personuppgiftsansvarig”.  

§ 1 Inledning 

Förslag till en gemensam inledning har tagits fram. Den beskriver vad ett 

kommunalt råd är och att råden inte kan fatta några formella beslut eller 

behandla ärenden som berör enskild. 

§ 2 Syfte 

Vad råden ska ägna sig åt har skalats ner till fyra punkter under paragrafen 

syfte. I förslag till nya reglementen finns inte längre någon rubrik som heter 

”uppgifter” eller ”verksamhet”. Anledning till detta är att de kommunala råden 

varken har några uppgifter eller någon verksamhet utan fungerar som ett forum 

för dialog, informationsutbyte och samverkan.  

I en del nuvarande reglementen för råden finns det en mening om att råden ska 

vara en remissinstans i ärenden som kan ligga inom ramen för rådets 
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intresseområde. Dessa meningar föreslås strykas eftersom råden inte är 

beslutande organ och således inte kan fatta gemensamma beslut om att yttra sig 

över ärenden som behandlas i andra beslutande instanser i kommunen.  

Detta hindrar inte att ärenden som är aktuella för beslut i nämnder, 

kommunstyrelse och kommunfullmäktige tas upp på dagordningen vid rådens 

sammanträden för informationsutbyte och dialog. Viktigt att påpeka är också 

att kommunen inte är förhindrad att använda sig av organisationerna som ingår 

i råden som remissinstanser även om råden som sådana inte kan fatta beslut om 

ett gemensamt yttrande i särskilda ärenden. 

§ 3 Sammansättning 

Gemensamt i förslagen till reviderade reglementen för råden är att politikens 

och organisationernas representanter utses via reglementet. På så sätt behöver 

inga val förrättas i någon politisk instans om vilka ledamöter och ersättare som 

ingår i rådet. 

I förslag till rådens reglementen framgår vilka förtroendeuppdrag som medför 

en representation i råden. Det innebär således att om en nämnds presidium 

ingår i ett råd i enlighet med reglementet och någon i presidiet blir ersatt 

genom val i kommunfullmäktige, träder den nya ledamoten i presidiet in i rådet 

automatiskt.  

Även organisationernas representation föreslås utses via reglementet med 

undantag för vilka företag som ska representeras i näringslivsrådet. Eftersom 

det finns fler företag än vad som kan ingå i rådet behöver ett urvalsförfarande 

ske och kommunledningskontorets förslag på hur det ska gå till redogörs för 

nedan under rubriken: ”Förslag på revideringar specifikt för det kommunala 

näringslivsrådet”. 

I alla reglementen föreslås att det finns en ordförande och en vice ordförande. 

På så sätt tydliggörs vem som ska ansvara för att leda rådens sammanträden 

samt vem som träder in vid ordförandes frånvaro. Kommunledningskontoret 

föreslår också att det i alla reglementen framgår att råden kan knyta 

tjänstepersoner från kommunens ledning till råden utan att fastställa vilka 

ledningsfunktioner detta ska vara.  

Ett förslag på en gemensam skrivning har också tagits fram om att råden kan 

besluta om att ”representant för förening eller organisation som inte ingår i 

rådet får närvara och delta i rådens sammanträden” samt att ”förtroendevald, 

anställd i kommunen eller annan särskilt sakkunnig får närvara och delta i 

rådens sammanträden.” 

Ordet ”adjungera” har tagits bort i ovan sammanhang för att möta kravet på 

klarspråk i offentliga texter. 

§ 4 Arbetsformer 

En gemensam skrivning om att antalet sammanträden ska vara ”upp till fyra 

gånger per år” föreslås. I dagsläget förekommer olika antal sammanträden för 



43 Reglemente för det kommunala näringslivsrådet - KS 22/0714-1 Reglemente för det kommunala näringslivsrådet : Reglemente för det kommunala näringslivsrådet

 

 
Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 4 (6)  
2023-02-02 KS 22/0714 

 
 

olika råd. Med denna skrivning kan råden själva avgöra frekvensen på 

sammanträden som kan anpassas utifrån aktuella behov och förutsättningar. I 

alla reglementen föreslås bestämmelser med gemensamma skrivningar om 

följande: 

 Extra sammanträden  

 Ställa in sammanträden 

 Kallelse 

 Sekreterarfunktion och minnesanteckningar 

 Deltagande på distans 

En avslutande mening finns med under paragrafen arbetsformer: ”Rådet 

beslutar om vilka frågor som ska behandlas på sammanträdena samt om 

arbetsformer i övrigt.”. Den finns med för att klargöra att råden utöver de 

arbetsformer som är reglerade i reglementet själva bestämmer utformande av 

sammanträden, dagordning etc. Reglementena utgör således tydliga yttre 

ramverk som ger utrymme för råden att, inom ramen för detta, forma 

sammanträdenas innehåll och arbetsformer. 

§ 5 Ändring av reglemente  

Under paragrafen ”ändring av reglemente” finns endast nedan mening 

gemensam för all rådens reglementen föreslagen: 

”Kommunfullmäktige beslutar om ändringar av reglementet.” 

Initiativ till förändring av reglementen kan komma från flera håll men 

kommunledningskontoret ser inte behov av att reglera detta i rådens 

reglementen på det sätt som förekommer i vissa av rådens nuvarande 

reglementen.  

§ 6 Personuppgiftsansvarig 

Kommunledningskontoret föreslår att alla reglementena reglerar att varje råd är 

organisatoriskt knuten till en politiks instans.  Det är också den instansen som 

föreslås vara personuppgiftsansvarig för respektive råd.  

Paragrafen har tillkommit för att det inte ska finnas någon oklarhet om vilken 

politisk instans som ansvarar för personuppgifter som råden behandlar. Detta är 

viktigt om det till exempel skulle inträffa en personuppgiftsincident. Paragrafen 

finns också med i det gemensamma reglementet för styrelse och nämnder. 

Förslag på revideringar specifikt för reglementet för det kommunala 
näringslivsrådet 

Kommunledningskontoret föreslår att nuvarande stadgar för näringslivsrådet 

ersätts med ett reglemente. Det som skiljer det föreslagna reglementet för 

näringslivsrådet från övriga förslag till reglementen är urvalsförfarandet för 

representationen i näringslivsrådet. Eftersom det finns fler näringslivsaktörer i 

Upplands-Bro kommun än som kan representeras i rådet föreslår 
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kommunledningskontoret en modell för hur representanterna ska utses som 

beskrivs i följande skrivningar som också återfinns i förslag till reglemente:  

”Kommunens förvaltning bereder ärende om vilka företagarföreningar och företag 
som ska nomineras till näringslivsrådet. 

Kommunstyrelsen beslutar om vilka företagarföreningar och företag som ska 
representeras i rådet för två år i taget.  

Om beslut om att utse nya företag och föreningar inte har fattats när tvåårsperioden 
har löpt ut, fortsätter kommunstyrelsens beslut om vilka företag och föreningar som 
ska vara representerade i rådet att gälla tills dess att ett nytt beslut har fattats.  

De föreningar och företag som utsetts av kommunstyrelsen utser inom sig en ledamot 
att ingå i näringslivsrådet.” 

Genom att kommunstyrelsen får fatta ett beslut om vilka företag och 

företagarföreningar som ska representeras i rådet blir beslutsprocessen 

transparant för medborgare och företagare i kommunen. 

Kommunledningskontorets slutsats 

I kommunledningskontorets förslag till rådens reviderade reglementen är de 

flesta bestämmelser och skrivningar identiska för alla råd. Det innebär att det 

har tillkommit bestämmelser i vissa råd och skalats av bestämmelser i andra. 

De föreslagna reviderade reglementena och det nya reglementet för 

näringslivsrådet utgör tydliga yttre ramverk som ger utrymme för råden att, 

inom ramen för detta, forma sammanträdenas innehåll och arbetsformer. 

Barnperspektiv 

Kommunens kommunikation, informationsutbyte och samverkan med 

civilsamhället är av stor vikt för att lyssna in behov hos kommunens 

medborgare. För att barn och unga ska få möjlighet att växa upp i en 

utvecklande livsmiljö krävs ett lyhört och demokratiskt samhälle där 

erfarenheter delas, behov uppmärksammas och olika åsikter leder till dialog 

och förflyttning. 

Kommunledningskontoret 

Ida Texell 
 

Kommundirektör Sara Lauri 

 Administrativ chef 

Bilagor 

1. Förslag till reglemente för det kommunala näringslivsrådet. 

2. Nuvarande stadgar för näringslivsrådet 
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Beslut sänds till 

 Näringslivenheten. 

 Juridikenheten för publicering i kommunens författningssamling 
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Reglemente kommunala näringslivsrådet

Sid 3 av 6

1 § Inledning
Kommune n kan inrätta kommuna la råd för att de förtroendeva lda ska ha ett
forum för kommunika t io n, dialog och samverkan med olika intressegr upp er i
civilsa mhä l le t tillsa mma ns med tjänstepersoner från kommune ns förvaltni ng.
Råden i Upplands-Bro kommun fattar inga formella beslut och behandlar inte
ärenden som berör enskild person.

2 § Syfte
Det kommuna la närings li vsråde t ska:

fungera som ett organ för dialog, samverkan och ömsesidigt utbyte av
infor mat io n och kunskap mella n företrädare för närings livet och
kommune n,

verka för att synliggö ra frågor som lyfts av företag och
företagarför e ningar,

vara ett forum för att lyfta närings li vets synpunkte r om kommune ns
verksamhet och service samt

verka för att utveckla samverkan med andra aktörer både inom
kommune n och med externa parter.

3 § Sammansättning
Det kommuna la närings li vsråde t är organisator isk t knutet till
kommuns t yre lse n.

Rådets ordförande är kommuns t yre lse ns ordförande. Vice ordförande är
kommuns t yre lse ns vice ordförande.
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Reglemente kommunala näringslivsrådet
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Politiska ledamöter i det kommuna la närings li vsråde t är:

kommuns t yre lse ns presidium

samtliga kommuna lråd

Övriga ledamöter består av representanter från:

företagarför e ningar i Upplands-Bro kommun

lokala företag inom olika branscher i Upplands-Bro kommun

Kommune ns förvaltni ng bereder ärende om vilka företagarför e ningar och
företag som ska nomine ras till närings li vsr ådet.

Kommunst yr e lse n beslutar om vilka företagarföre ni ngar och företag som ska
representeras i rådet för två år i taget.

Om beslut om att utse nya företag och föreninga r inte har fattats när
tvåårsperioden har löpt ut, fortsätter kommunst yre lse ns beslut om vilka företag
och föreninga r som ska vara representerade i rådet att gälla tills dess att ett nytt
beslut har fattats.

De föreningar och företag som utsetts av kommunst yr e lse n utser inom sig en
ledamot att ingå i närings li vsråde t.

Rådet bestämmer villkore n för hur ersättare ska utses för ledamöter i rådet.

Rådet bestämmer villkore n för ersättarnas närvaro och deltagande.

Till rådet knyts tjänstepersoner från kommune ns ledning.

Rådet kan besluta att representant från företag, förening eller organisat io n som
inte ingår i rådet får närvara och delta i rådets sammanträden.

Rådet kan besluta att förtroendeva ld, anställd i kommune n eller annan särskilt
sakkunnig får närvara och delta i rådens sammanträde n.
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Reglemente kommunala näringslivsrådet

Sid 5 av 6

4 § Arbetsformer
Rådet ska sammanträda upp till fyra gånger per år.

Extra sammanträde ska hållas om rådets ordförande eller någon av rådets
ledamöter begär detta.

Ordförande får ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för ett
sammanträde.

Ordförande ansvarar för kallelse och dagordning.

Kommune ns förvaltni ng ansvarar för sekreterarfunk t io ne n för rådet.

Sekreterare skickar ut kallelse med tid och plats för sammanträde t till rådets
representanter om möjligt 14 dagar, senast fem dagar före sammanträd esda ge n.

Ordförande avgör om deltagande vid sammant räde n får ske på distans.

Vid rådens sammanträde n ska sekreterare närvara och föra
minnesa nteck ningar.

Minnesanteck ninga r na ska publiceras på kommune ns hemsida senast en månad
efter sammantr ädesda ge n. Rådet bestämmer formerna för hur
minnesa nteck ningar na fastställs.

Rådet beslutar om vilka frågor som ska behandlas på sammanträde na samt om
arbetsformer i övrigt.

5 § Ändring av reglemente
Kommunfull mäk t ige beslutar om ändringa r av reglementet.
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Reglemente kommunala näringslivsrådet

Sid 6 av 6

6 § Personuppgiftsansvarig
Kommunst yr e lse n är personuppgiftsa ns va r ig för den behandling av
personuppgifter som utförs i rådet. I fråga om behandling av personuppgifter
gäller i övrigt vad som anges i reglemente med gemensamma bestämmelse r i
styrelse och nämnder.
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1(1) 

FÖRFATTNINGSSAMLING 

Nr 3.12 U05 

Ersätter 3.12 U04 

Gäller 

fr.o.m. 2015-02-04 

STADGAR FÖR NÄRINGSLIVSRÅDET 

Antaget av kommunfullmäktige 1997-06-13, § 91, senast reviderat 2015-02-04, § 17. 

Näringslivsrådets uppgift 

§ 1

Näringslivsrådet i Upplands-Bro är ett rådgivande organ som ska verka för utvecklingen av 

näringslivet och arbetsmarknaden i kommunen genom att 

• fördjupa kontakter, samverkan och informationsutbyte mellan representanter för näringsliv

och kommunledning

• förmedla synpunkter, önskemål och krav som rör näringslivets villkor i kommunen

• utveckla former för och bedriva resultatinriktad utveckling och samarbete.

Sammansättning 

§ 2
Näringslivsrådet består av tio till tjugo ledamöter. Rådet väljs för en period om fyra år, året 

efter det då kommunalval ägt rum. 

Kommunstyrelsen utser tio till femton ledamöter som representerar olika delar av näringslivet 

i kommunen, samt representanter från kommunstyrelsen. Kommunen har 

samordningsansvaret för näringslivsrådets verksamhet. 

Ordförande utses bland kommunens ledamöter och vice ordförande bland näringslivets 

representanter. 

Kommundirektören och näringslivschefen är ständigt adjungerade till rådet. Rådet har rätt att vid 

behov adjungera ytterligare personer. 

Ledamöternas roll 

§ 3

Ledamöterna skall vara engagerade i utvecklingen av kommunens näringsliv och arbetsmarknad 

och om möjligt medverka i något av de utvecklingsprojekt som bedrivs i samverkan mellan 

representanter för näringsliv och kommun. 

Sammankomster m.m. 

§ 4
Näringslivsrådet sammanträder som regel fyra gånger per år. Sammankomsterna äger företrädesvis 

rum hos något av företagen i kommunen. Kallelse med dagordning sänds ut senast en vecka före 

möte och minnesanteckningar senast två veckor efter ett möte. Kommundirektören rapporterar 

löpande om rådets verksamhet vid kommunstyrelsens sammanträden. 

Efter varje kalenderår ska näringslivsrådet överlämna en kortfattad redogörelse över årets 

verksamhet. Denna ska lämnas till kommunstyrelsen senast den sista februari. 
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 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Hillevi Montor 

   

Kanslienheten  

   

Hillevi.Montor@upplands-bro.se 
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Kommunstyrelsen 
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Inrättande av ett kommunalt ungdomsråd och 
antagande av reglemente  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Kommunfullmäktige inrättar ett kommunalt ungdomsråd. 

2. Kommunfullmäktige antar reglemente för det kommunala 

ungdomsrådet. 

Sammanfattning 

Den 25 augusti 2021, § 102 beslutade kommunstyrelsen att ge 

kommundirektören i uppdrag att se över formerna för det lokala ungdomsrådet 

och återkomma med ett förslag till kommunstyrelsen.  

Inför mandatperioden 2023–2026 har reglementena för samtliga kommunal råd 

setts över, bland annat i syfte att säkerställa att reglementena är enhetliga i 

fråga om utformning och innehåll. Förslaget till det kommunala ungdomsrådets 

reglemente har tagits fram i enlighet med detta arbete och överensstämmer med 

de övriga rådens struktur och organisationsformer. 

Kommunledningskontoret föreslår att ett kommunalt ungdomsråd inrättas där 

ungdomar tillsammans med förtroendevalda och tjänstemän kan föra dialog 

kring ärenden som berör ungdomar. Kommunledningskontoret har även tagit 

fram ett förslag på reglemente där rådets syfte, samansättning och arbetsformer 

framgår.  

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 11 januari 2023 

 Förslag på reglemente för det kommunala ungdomsrådet 

 Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde de 25 augusti 

2021 

Ärendet 

Bakgrund 
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (3)  
2023-01-11 KS 22/0718 

 
 

Den 25 augusti 2021, § 102, beslutade kommunstyrelsen att ge 

kommundirektören i uppdrag att se över formerna för det lokala ungdomsrådet 

och återkomma med ett förslag till kommunstyrelsen. 

Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till reglemente för ett 

kommunalt ungdomsråd. 

Kommunala råd i Upplands-Bro kommun 

De kommunala råden är ett sätt för kommunens förtroendevalda att 

kommunicera och samverka med olika intressegrupper i civilsamhället 

tillsammans med tjänstepersoner från kommunens förvaltning. Råden kan bidra 

med ömsesidigt kunskap- och erfarenhetsutbyte mellan kommunens 

representanter och de som nyttjar kommunens service och verksamheter.   

I kommunallagen finns inga bestämmelser om kommunala råd som organ. Det 

innebär att det inte finns någon laglig reglering om vad råden ska ägna sig åt 

eller vilka arbetsformer som ska gälla. Syfte, sammansättning och arbetsformer 

för rådet behöver därför regleras i ett reglemente.  

Inför mandatperioden 2023–2026 har reglementena för samtliga kommunal råd 

setts över, bland annat i syfte att säkerställa att reglementena är enhetliga i 

fråga om utformning och innehåll. Förslaget till det kommunala ungdomsrådets 

reglemente har tagits fram i enlighet med detta arbete och överensstämmer med 

de övriga rådens struktur och organisationsformer. Text med grön 

bakgrundsfärg visar text som är identisk med förslagen till övriga råds 

reglementen. 

Det kommunala ungdomsrådet 

Genom att upprätta ett kommunalt ungdomsråd skapas ett forum där ungdomar 

tillsammans med förtroendevalda och tjänstemän kan föra dialog kring ärenden 

som berör ungdomar. Ungdomsrådet ska fungera som en samlad röst för 

kommunens ungdomar.  

Det förslag på reglemente för det ungdomsrådet som kommunledningskontoret 

tagit fram har som syfte att synliggöra ungas frågor och synpunkter. Arbetet 

ska utgå från barnkonventionens artiklar 2, 3, 6, 12 och 13 som rör ungas 

yttrande- och åsiktsfrihet samt rättighet att uttrycka dem och att bli lyssnad på. 

Ungdomsrådet föreslås organisatoriskt placeras under gymnasie- och 

arbetslivsnämnden, för att säkerställa att de frågor som behandlas i rådet har en 

nära koppling till verksamheten. De politiska ledamöterna i rådet föreslås 

utgöras av gymnasie- och arbetslivsnämndens presidium samt 

utbildningsnämndens presidium. Övriga ledamöter föreslås utgöras av 

representanter från elevråden i kommunens högstadieskolor samt 

representanter från elevkåren i kommunens gymnasieskola och de utses per 

läsår. Till rådet knyts även tjänstepersoner från kommunens ledning. Rådet har 

även möjlighet att bjuda in politiker och tjänstemän från andra verksamheter i 

kommunen vid önskemål eller behov. 
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 3 (3)  
2023-01-11 KS 22/0718 

 
 

 

Barnperspektiv 

Inrättandet av ett kommunalt ungdomsråd är ett led i arbetet att öka ungas 

delaktighet och inflytande i de demokratiska processerna. Goda och starka 

demokratiska processer i samhället ger positiva konsekvenser för samtliga 

medborgare, såväl vuxna som barn och unga.  

 

Kommunledningskontoret 

 

Ida Texell   

Kommundirektör Sara Lauri 

 Administrativ chef 

 

 

Bilagor 

1. Förslag på reglemente för det kommunala ungdomsrådet 

2. Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 25 augusti 2021 

Beslut sänds till 

 Gymnasie- och arbetslivsnämnden (för anmälan) 

 Utbildningsnämnden (för anmälan) 

 Juridikfunktionen (för publicering)  
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Reglemente för 
kommunala 
ungdomsrådet 
Beslutad av kommunfullmäktige den XX 2023 
. 
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Reglemente för kommunala ungdomsrådet

Sid 3 av 6

1 § Inledning
Kommune n kan inrätta kommuna la råd för att de förtroendeva lda ska ha ett
forum för kommunika t io n, dialog och samverkan med olika intressegr upp er i
civilsa mhä l le t tillsa mma ns med tjänstepersoner från kommune ns förvaltni ng.
Råden i Upplands-Bro kommun fattar inga formella beslut och behandlar inte
ärenden som berör enskild person. Ungdomsrådet s arbete utgår från
barnkonvent io ne ns artiklar 2, 3, 6, 12 och 13, som rör ungas yttrande- och
åsiktsfr ihet samt rättighe t att uttrycka dem och att bli lyssnad på.

2 § Syfte
Det kommuna la ungdomsrådet ska:

fungera som ett organ för dialog, samverkan och ömsesidigt utbyte av
infor mat io n och kunskap mella n företrädare för barn och unga och
kommune n,

verka för att synliggö ra frågor som lyfts av ungdomarna,

vara ett forum för att lyfta ungdomars synpunkter om kommune ns
verksamhet och service samt

verka för att utveckla samverkan med andra aktörer både inom
kommune n och med externa parter.

3 § Sammansättning
Det kommuna la ungdomsrådet är organisator iskt knutet till gymnas ie- och
arbetslivs nä m nde n.
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Reglemente för kommunala ungdomsrådet

Sid 4 av 6

Rådets ordförande är gymnas ie- och arbetslivs nä m nde ns ordförande och vice
ordförande är utbildnings nä mnde ns ordförande.

Politiska ledamöter i kommuna la ungdomsråde t består av:

gymnas ie- och arbetslivs nä m nde ns presidium

utbildni ngs nä m nde ns presidium

Övriga ledamöter ska bestå av representanter från:

elevråden i kommune ns högstadiesko lor

elevkåren i kommune ns gymnas ie sko la

Elevråden som ingår i det kommuna la ungdomsråde t utser inom sig en ledamot
och en ersättare. Ledamöterna utses per läsår.

Elevkåren som ingår i det kommuna la ungdomsråde t utser inom sig två
ledamöter och två ersättare. En ledamot och en ersättare ska representera de
yrkesförberedande programme n och en ledamot och en ersättare ska
representera de högskolefö rbereda nd e/t eoret iska programme n. Ledamöterna
utses per läsår.

Rådet bestämmer villkore n för ersättarnas närvaro och deltagande.

Till rådets verksamhet knyts tjänstepersoner från kommune ns ledning.

Rådet kan besluta att representant för förening eller organisat io n som inte ingår
får närvara och delta i rådens sammanträd e.

Rådet kan besluta förtroendeva ld, anställd i kommune n eller annan särskilt
sakkunnig får närvara och delta i rådens sammanträde n.

4 § Arbetsformer
Rådet ska sammanträda upp till fyra gånger per år.
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Reglemente för kommunala ungdomsrådet

Sid 5 av 6

Extra sammanträde ska hållas om rådets ordförande, vice ordförande eller
någon av rådets ledamöter begär detta.

Ordförande får ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för ett
sammanträde.

Ordförande ansvarar för kallelse och dagordning.

Kommune ns förvaltni ng ansvarar för sekreterarfunk t io ne n för rådet.

Sekreterare skickar ut kallelse med tid och plats för sammanträde t samt
föredragnings list a till rådets representanter om möjligt 14 dagar, senast fem
dagar före sammantr ädesda ge n.

Ordförande avgör om deltagande vid sammant räde n får ske på distans.

Vid rådens sammanträde n ska sekreterare närvara och föra
minnesa nteck ningar.

Minnesanteck ninga r na ska publiceras på kommune ns hemsida senast en månad
efter sammantr ädesda ge n. Rådet bestämmer formerna för hur
minnesa nteck ningar na fastställs.

Rådet beslutar om vilka frågor som ska behandlas på sammanträde na samt om
arbetsformer i övrigt.

5 § Ändring av reglemente
Kommunfull mäk t ige beslutar om ändringa r av reglementet.

6 § Personuppgiftsansvarig
Gymnas ie- och arbetslivs nä mnde n är personuppgiftsa ns va r ig för den
behandling av personuppgifte r som utförs i rådet. I fråga om behandling av
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Reglemente för kommunala ungdomsrådet

Sid 6 av 6

personuppgifter gäller i övrigt vad som anges i regleme nte med gemensamma
bestämmelser i styrelse och nämnder.
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PROTOKOLLSUTDRAG 14 (21)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2021-08-25 

 

 

§ 102 Lokalt Ungdomsråd 
 Dnr KS 21/0463 

Beslut 
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att se över formerna för 
det lokala ungdomsrådet samt återkomma med förslag till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 

I kommunens övergripande mål och budget 2022, som beslutades av 

Kommunfullmäktige den 9 juni 2021 §92, framgår att de modeller för 

inflytande och dialog som finns i kommunen ska utvecklas för att stärka 

jämlika livsförutsättningar och motverka segregation. De ska även utvecklas 

för att möjliggöra ökad delaktighet och inflytande i alla kommunens 

beslutsprocesser. 

Kommunstyrelsen ger därför kommundirektören i uppdrag att se över formerna 

för det lokala ungdomsrådet, för att se hur ungdomsrådet kan ges ökat 

inflytande samt hur en bredare dialog kan möjliggöras. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 10 augusti 2021 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att se över formerna för 

det lokala ungdomsrådet. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Camilla Janson (S) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut med tillägget: 
”Samt återkomma med förslag till kommunstyrelsen”. 

Fredrik Kjos (M) yrkar bifall till Camilla Jansons (S) tilläggsyrkande. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, kontorets förslag 

med Camilla Jansons (S) tilläggsyrkande och att Kommunstyrelsen har beslutat 
i enlighet med detta. 
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Revid erin g av reg l emen te för revision en

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfull mäk t ige beslutar att anta reviderat regleme nt e för

revisio ne n.

2. Kommunfull mäk t ige beslutar att rekommenderat årsarvode för
lekmanna re viso rer i kommune ns aktiebolag och revisorer i kommune ns
stiftelser fastställs till 2 % av årsarvode för kommuns t yre lse ns
ordförande. Nödvändiga ändringa r i regleme nte för arvoden och
ekonomiska ersättningar till förtroendeva lda ska göras, i enlighet med
detta beslut.

Sammanf attning
Fullmäk t ige får enligt 12 kapitlet 18 § kommuna lla ge n meddela närmare
föreskrifter om revisio ne n. Ett reglemente kompletterar lagstift ni nge ns
reglering med lokala föreskrifter om revisione ns organisat io n, sammanko mst er,
förvalt ning med mera.

Gällande reglemente för revisione n reviderades senast den 17 december 2014.
Kommunled ningsko nto ret har tagit fram ett förslag till reviderat regleme nte för
revisio nen. Förslaget bygger på Sveriges Kommuner och Regioners (SKR)
uppdaterade underlag till revisio nsre gle me nte.

Kommunledningskontorets bedömning
Kommunled ningsko nto ret bedömer att det finns behov av att revidera
regleme nte t för revisio ne n, mot bakgrund av de förändringar i lagstift ni nge n
och den utveckling i praxis och i omvärlden som skett sedan 2014.

Kommunled ningsko nto ret bedömer även att det kan vara lämpligt att
revisorerna tar fram en ny arbetsordning i början av nästa mandatperiod, med
stöd av SKR:s promemoria till stöd och inspirat io n i arbetet med att ta fram
eller revidera en arbetsordning för revisorerna.

Beslutsunderlag
Kommunled ningsko nto rets tjänsteskrive lse den 24 februari 2022

Regleme nte för revisio ne n med ändrings marke r inga r
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Ärendet 
Fullmäktige får enligt 12 kapitlet 18 § kommunallagen meddela närmare 
föreskrifter om revisionen. Ett reglemente kompletterar lagstiftningens 
reglering med lokala föreskrifter om revisionens organisation, sammankomster, 
förvaltning mm. Reglementet kan dock inte reglera eller styra själva 
inriktningen på granskningsarbetet.  

Att revidera och utveckla revisionsreglementet kan vara av värde för att lokalt 
tydliggöra och stärka revisionens uppdrag, arbetsformer, dialog och resultat.  

Gällande reglemente för revisionen reviderades senast den 17 december 2014. 
Sedan 2014 har några viktiga händelser inträffat som har gett upphov till behov 
av att revidera reglementet för revisionen. Bland dessa händelser kan nämnas 
att både en ny kommunallag och EU:s dataskyddsförordning har trätt i kraft 
under 2018. Därutöver har Coronapandemin gett upphov till behov av att 
reglera möjligheten för beslutande församlingar att sammanträda med deltagare 
på distans.  

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har tagit fram ett underlag till 
revisionsreglemente, med syfte att ge stöd till utformningen av lokala 
reglementen. SKR:s underlag har uppdaterats utifrån förändringar i den nya 
kommunallagen från 2018 samt utvecklats utifrån förändringar i praxis.  

Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till reviderat reglemente för 
revisionen. Förslaget bygger på SKR:s uppdaterade underlag till 
revisionsreglemente.  

Föreslagna ändringar 

Bland de ändringar som kommunledningskontoret föreslår kan nämnas att 
dispositionen har ändrats i enlighet med SKR:s underlag och att nya avsnitt och 
paragrafer har lagts till för att förtydliga revisorernas roll och uppdrag, formell 
reglering samt förhållandet mellan revisorerna och fullmäktige. Även 
revisorernas rätt att närvara och yttra sig i fullmäktige samt revisorernas 
initiativrätt och obligatorisk rapportering förtydligas i nya paragrafer.  

En ny paragraf om möjlighet att delta på distans vid revisorernas 
sammanträden läggs till. Därutöver tillkommer en ny paragraf om att 
revisorerna är personuppgiftsansvariga. 

Ett förtydligande om att revisorerna och lekmannarevisorerna själva beslutar 
om upphandling ska enligt förslaget läggas till i den paragraf som reglerar vad 
som ska gälla för sakkunniga biträden (9 § i bilagt förslag till reglemente med 
ändringsmarkeringar). Beslut om upphandling kan anses utgöra beslut om 
revisorernas förvaltning och för sådana beslut gäller i tillämpliga delar också 
regelverket för beslutsfattande m.m. i kommunallagen och Reglemente med 
gemensamma bestämmelser för kommunstyrelsen och verksamhetsnämnder i 
Upplands-Bro kommun (se 3 § i bilagt förslag till reglemente med 
ändringsmarkeringar). 
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Ändringarna är markerade med gul bakgrundsfärg och överstruken text i det 
bilagda reglementet med ändringsmarkeringar.  

Arbetsordning för revisorerna 

SKR har även tagit fram en promemoria till stöd och inspiration i arbetet med 
att ta fram eller revidera en arbetsordning för revisorerna. En arbetsordning är 
en informell överenskommelse mellan revisorerna i kommunen om 
arbetsformer och förhållningssätt i det löpande arbetet. Arbetsordningen 
kompletterar revisionsreglementet med närmare bestämmelser om hur 
revisorerna vill arbeta tillsammans i praktiken.   

Arbetsordningen är ett lokalt dokument som vilar på en diskussion mellan 
revisorerna om hur de vill arbeta tillsammans. Det är revisorerna själva som 
beslutar om arbetsordningen.   

Revisorerna är självständiga vilket ställer krav på samarbete och överenskomna 
arbetssätt. Att gemensamt komma överens om hur gruppen ska arbeta i 
praktiken är därför viktigt och arbetsordningen är ett redskap i detta syfte. I 
början av en ny mandatperiod är diskussionen särskilt viktig och det kan därför 
vara lämpligt att ta fram en ny arbetsordning i början av den nya 
mandatperioden.  

Rekommenderat årsarvode för lekmannarevisorer 

Vi den senaste revideringen av reglemente för arvoden och ekonomiska 
ersättningar till förtroendevalda fastställdes inte något rekommenderat 
årsarvode för lekmannarevisorer i kommunens aktiebolag och revisorer i 
kommunens stiftelser. För att kommunens bolag och stiftelser ska kunna 
fastställa årsarvoden för lekmannarevisorerna föreslås att rekommenderat 
årsarvode för lekmannarevisorer fastställs till 2 % av årsarvode för 
kommunstyrelsens ordförande.  

Kommunledningskontorets bedömning 

Kommunledningskontoret bedömer att det finns behov av att revidera 
reglementet för revisionen, mot bakgrund av de förändringar i lagstiftningen 
och den utveckling i praxis och i omvärlden som skett sedan 2014. 

Kommunledningskontoret bedömer även att det kan vara lämpligt att 
revisorerna tar fram en ny arbetsordning i början av nästa mandatperiod, med 
stöd av SKR:s promemoria. 

Kommunledningskontoret bedömer att rekommenderat årsarvode för 
lekmannarevisorer bör följa samma princip som för övriga förtroendevalda i 
bolagen. Rekommenderat årsarvode för ordförande i Upplands-Bro 
Kommunföretag AB är 10 % av årsarvode för KSO, vilket utgör hälften av 
årsarvodet för ordförande i en verksamhetsnämnd. En förtroendevald revisor i 
nämnd får ett årsarvode som motsvarar 4 % av KSO:s årsarvode (se bilaga till 
reglemente för arvoden och ekonomiska ersättningar till förtroendevalda, 
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avsnitt 2, Fasta kommunala årsarvoden). Om samma princip ska gälla för 
revisorerna som för övriga förtroendevalda bör rekommenderat årsarvode för 
lekmannarevisor i aktiebolag bli 2 % av KSO:s årsarvode.  

Kommunledningskontoret föreslår att rekommenderat årsarvode för 
lekmannarevisorer i kommunens aktiebolag och revisorer i kommunens 
stiftelser ska fastställas till 2 % av årsarvode för kommunstyrelsens ordförande. 

Barnperspektiv 
Revisionen är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument 
för granskning och kontroll av den verksamhet som bedrivs i styrelser, 
nämnder, fullmäktigeberedningar och företag. Revisionen fyller en viktig 
funktion i den lokala självstyrelsen. Ett uppdaterat revisionsreglemente är ett 
viktigt verktyg för att uppnå en väl fungerande granskning och kontroll av 
kommunens verksamheter. Det skapar förutsättningar för goda demokratiska 
processer. Ett demokratiskt samhälle skapar bra förutsättningar och goda 
levnadsvillkor för barn och unga. 

Kommunledningskontoret 

Ida Texell 

Kommundirektör Sara Lauri 

Administrativ chef 

Bilagor 

1. Reglemente för revisionen med ändringsmarkeringar.

Beslut sänds till 

 Juridikenheten för publicering i författningssamlingen
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Sammanfattning av ändringsförslag
För att tydliggöra vilka ändringar som föreslås i regleme nte t redovisas ändrings förs la gen i
punktfor m nedan:

Disposit io ne n har ändrats i enlighe t med SKR:s underlag. Följande avsnitt och paragrafer
har flytta ts :

- Nu gällande 1 § ersätts av en ny 1 § med rubriken Roll och uppdrag.

- Nu gällande 2 § ersätts av en ny 3 § med rubriken Forme ll re gle ring.

- Nu gällande 13-16 §§ flyttas och ersätts av nya 4-8 §§. Avsnittet har fått en ny rubrik,
Re vis ore rnas antal och organis ation.

- Nu gällande 8-9 §§ flyttas och ersätts av nya 9-10 §§. Avsnittet har fått en ny rubrik,
Re vis ore rnas s akkunniga biträde n.

- Nu gällande 4-7 §§ flyttas och ersätts av nya 11-13 §§. Avsnittet har fått en ny rubrik,
Re vis ore rnas e konomi och förvaltning.

- Nu gällande 17-19 §§ flyttas och ersätts av nya 14-18 §§. Avsnittet har fått en ny rubrik,
Re vis ore rnas s ammankoms te r och s ammanträde n.

- Nu gällande 10-12 §§ flyttas och ersätts av nya 24-27 §§. Avsnittet har fått en ny rubrik,
Re vis ore rnas rapporte ri ng.

Nya rubriker för de olika avsnitte n i regleme nte t har lagts till och varje paragraf har fått en
egen rubrik enligt SKR:s underlag, i syfte att göra reglementet mer överskådligt.

Nya avsnitt och paragrafer har lagts till, i enlighe t med SKR:s underlag:

- Rubriken Re vis ore rnas ve rks amhe t har bytts ut mot SKR:s rubrik Re vis ore rnas
uppdrag och forme ll re gle ring. En ny 1 § har lagts till för att förtydliga revisorernas roll
och uppdrag. Den nya 1 § som mer generellt beskriver revisorernas roll kompletteras av 2
§ Övrig ve rks amhe t, som mer specifikt beskriver revisorerna s uppdrag i kommune n. 3 §
Forme ll re gle ring, som ersätter nu gällande 2 §, innehå l ler en mer utförli g beskrivning av
den formella regleringe n av revisorerna s verksamhet.

- En ny 15 § har lagts till som reglerar möjlighet till deltagande på distans vid revisorernas
sammanträde n.

- Ett nytt avsnitt med rubriken Re vis ore rna och fullmäktige har lagts till med nya 19-21
§§. Det nya avsnittet beskriver revisorernas överläggni ngar med fullmäkt iges presidium,
revisorernas rätt att närvara och yttra sig i fullmäkt i ge samt revisorernas init ia t ivrät t och
obligator isk rapportering till fullmäk t ige.

- En ny rubrik, Be handling av pe rs onuppgifte r, och en ny § 26 har lagts till för att
förtydliga revisorernas personuppgift sa ns var enligt GDPR.

Övriga ändring är markerade med gul bakgrundsfä r g (ändringar och tillägg) samt överstruken
text (text som utgår).
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1. Revisionens uppdrag och
formell reglering

1 § Revisorerna s uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders,
styrelsers verksamhetso mråde n. De granskar och prövar om verksamhete n sköts på ett
ändamålse nligt och från ekonomisk synpunkt tillfred sstä l la nde sätt, om räkenskaperna är
rättvisande och om den interna kontrolle n som görs inom nämnderna är tillräck l ig.

Revisorerna har också uppgift e n att påsamma sätt granska verksamheten i kommune ns
företag, genom de lekmanna re viso rer och revisorer som fullmäkt i ge utser i företagen.

2 § För revisorerna gäller bestämmelse r na i kommuna l la ge n, aktiebolags la ge n och annan
lagstift ni ng med bestämme lser som påverkar kommuna l revision, utfärdade ägardirektiv för
kommuna la företag samt detta regleme nte.

Revisio nsa rbete t skall bedrivas enligt god revisio nss ed med utgångspunk t från vad som anges
i skriften ”God revisio nssed i kommuna l verksamhet ” (S veriges kommune r och landsting).

1 § Roll och uppdrag (ny §)
Revisorerna och de sakkunniga som dessa anlitar (revisio ne n) är fullmäk t ige s och ytterst
medborgarnas demokratiska instrume nt för granskning och kontroll av den verksamhet som
bedrivs i styrelser, nämnder, fullmäkt i gebered ni ngar och företag. Revisione n fyller en viktig
funktio n i den lokala självstyre lse n. Granskninge n bidrar till legit imite t och förtroende åt
verksamhete n, samtidigt som den kan synliggöra och förmedla väsentlig och nödvändig kritik.
Granskninge n kan också bidra till verksamhets ut veck li ng.

Den övergripande revisio ns upp gifte n är att granska om verksamhete n följer och uppnår
fullmäkt i ges beslut och mål, att detta sker inom givna ekonomiska ramar och andra
förutsättni ngar samt med en tillräck l ig styrning och kontroll. Revisorerna har också uppgifte n
att granska verksamhete n i kommune ns företag, genom de lekmannare visore r och revisorer som
fullmäkt i ge utser i företagen.

Att vara revisor är ett förtroendeuppdra g vars syfte är att med oberoende, saklighet och
integr ite t främja, granska och bedöma verksamhete n.

Revisorerna lämnar varje år en revisio nsbe rät te lse till fullmäkt i ge. I revisio nsbe rät te ls e n
redogör revisorerna för resultatet av sin granskning och lämnar ett särskilt utlåtande där de
föreslår om ansvarsfr ihet ska beviljas eller nekas. Revisorerna kan också rikta anmärkningar i
sin revisionsb erät te lse. På motsvarande sätt rapporterar lekmanna re viso rer och revisorer i
företagen – med gransknings rappor ter och revisio nsberä tte lse r.

2 § Övrig verksamhet (motsvarar nu gällande § 3)
Utöver lagstadgade uppdrag svarar revisorerna för granskninge n av till kommune n
lämnade donationsst i fte lse r.

I ärenden som avser och berör revisio n har revisorerna rätt att yttra sig,

Kommune ns revisorer föreslår, efter upphandling, godkända/auktor ise rade revisorer
till kommune ns företag.
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3 § Formell reglering (motsvarar nu gällande § 2)

För revisio ne n gäller bestämme lser i lag, god revisio nss ed, detta reglemente samt utfärdade
ägardirektiv för kommune ns företag.

Den kommuna la revisio ne n regleras i kommuna l la ge n, främst kapitel 12. Lekmanna-
revisio ne n regleras i aktiebolags la ge n, kapitel 10. Regler för revisio n finns också i
lagstift ni ng för andra företagsfor mer t ex stiftels e la ge n.

Förbundsordninge n i kommuna lförb und och regionfö rb und ger de grundlä gga nde
förutsättni ngar na i det aktuella förbundet.

God revisions sed i kommuna l verksamhet är de föredömliga och goda principer,
förhållnings sät t och tillvä ga gå ngssä tt som är allmä nt vedertagna när kommuna l revision
utförs. God revisionssed i kommuna l verksamhet utgår från den kommuna la sektorns
förhålla nde n. Revisio nsarb ete t i kommune n ska bedrivas med utgångsp unkt från den goda
sed som senast är uttolkad och uttryckt i skriften ”God revisio nssed i kommuna l verksamhet ”
(Sveriges Kommuner och Regioner).

När revisorerna beslutar om sin förvaltni ng och om jäv gäller i tillä mp l iga delar också
regelverket för beslutsfatt a nde m.m. i kommuna l la ge n och Regleme nte med gemensa mma
bestämmelser för kommunst yre lse n och verksamhets nä mnde r i Upplands-Bro kommun.

Revisorerna verkar i övrigt under den lagstift ning som gäller i offent lig verksamhet –
tryckfrihe ts föro rd ning, offent lighe ts- och sekretesslag, förvalt nings la g, dataskydds-
förordninge n, lagen om offentli g upphandling m fl. Revisorerna har också att följa av
fullmäkt i ge anvisade policys och riktlinjer.

Revisio ne n granskar verksamhet som i sin tur är reglerad i specialla gs t ift ning, som
revisorerna behöver vara orienterade om, för insikt om hur dessa styr och påverkar de organ
som revisorerna granskar.

2. Revisorernas antal och
organisation

4 § Antal revisorer (motsvarar nu gällande § 13)
Kommune n har åtta revisorer som efter allmä nna val utses av fullmäk t ige för en mandatperiod.

Om en revisor avgår eller uppdraget på något sätt upphör under mandatperiode n förrättar
fullmäkt i ge fyllnads va l så snart som möjligt.

5 § Uppdragstid (motsvarar nu gällande § 13)
Uppdraget är slutfört när revisorerna under det femte året efter valet har avslutat granskninge n
av det fjärde årets verksamhet och avlämna t revisionsberä tte lse. Det första året i
mandatperiode n inleds därför med dubbla grupper revisorer.

6 § Organisation (motsvarar nu gällande § 14)
Revisorerna arbetar samfällt med hela gransknings uppdra ge t.
Revisorerna arbetar med hela gransknings uppd ra get i en samlad revisio n.
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7 § Lekmannarevisorer/revisorer i kommunens företag (motsvarar nu gällande
§ 15)

Bland kommune ns revisorer utser fullmäk t ige lekmannare visorer och suppleanter till
kommune ns aktiebolag och revisorer med suppleanter i kommuna la stifte lser i det antal som
fastställs för varje enskilt företag.

8 § Ordförande (motsvarar nu gällande § 16)
Fullmäk t ige väljer, för den tid som fullmäkt i ge bestämmer, en ordförande och en vice
ordförande. Rollen är Uppdraget innebär att vara sammanka lla nde och leda gemensamma
sammanko mst er och sammanträde n.

3. Revisorernas sakkunniga
biträden

9 § Sakkunniga biträden (motsvarar nu gällande § 8)
Revisorerna och lekmanna re visorer na anlitar själva sakkunniga till sin granskning i den
omfattning som behövs för att fullgö ra granskninge n enligt god revisions sed.

Vid upphandling tillä mp as kommune ns upphandlingsre gler. Revisorerna och
lekmanna re viso rer na beslutar själva om upphandling.

10 § Sakkunnigas rätt till upplysningar (motsvarar nu gällande § 9)
Bestämme lse r na i kommuna l la ge n, aktiebolags la ge n och stiftelse la ge n om revisorernas rätt
till upplysningar gäller också de sakkunniga som biträder revisorerna och lekmanna-
revisorerna.

4. Revisorernas ekonomi och
förvaltning

11 § Beredning av revisorernas budget (motsvarar nu gällande § 4)
Revisorerna s budget beredsav kommunful lmäkt i ges presidium före behandling i
kommunfull mäkt ige.

Fullmäk t ige s presidium upprättar förslag till budget för revisorerna, lekmannar e viso rer na och av
fullmäkt i ge utsedda revisorer i stiftelser.

Revisorerna gör framställ ning om budget till presidiet i den ordning som presidiet lägger fast.

12 § Lekmannarevisorernas budget (motsvarar nu gällande § 5)
Respektive företag svarar för kostnaderna för lekmannare visorer na i aktiebolage n och
revisorerna i stifte lse r na samt sakkunniga biträden till dessa.

6 § För att besluta i ärenden om sin förvalt ning och om jäv sammanträder revisorerna enligt
de regler som gäller för kommuna l nämnd.
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13 § Granskning av revisorernas ekonomi och förvaltning (motsvarar nu gällande
§ 7)

Revisorerna s räkenskaper och förvaltni ng granskas av kommunful lmäkt i ges presidium.

Revisorerna lämnar de upplysningar och material som begärs för denna granskning.

5. Revisorernas sammankomster
och sammanträden

14 § Sammankomster och sammanträden (motsvarar nu gällande § 17)
Ordföranden kallar revisorerna till sammanko mst er i granskningsarbe tet och till
sammanträde n i ärenden om sin förvaltni ng och om jäv. Kallelsen ska innehå lla uppgift
om tid och plats för mötet.

Ordföranden får även kalla sakkunniga ochandra experter samt förtroendeva lda i
fullmäkt i gebered ni ngar och nämnder till dessa sammanko mst er.

15 § Deltagande på distans (ny §)
Revisor får delta i sammanko ms t eller sammanträde på distans. Revisor som önskar delta
på distans anmäler detta till ordföranden som avgör om så är möjligt. Deltagande på
distans kan endast ske om det finns ljud- och bildöver för i ng i realtid och på ett sådant sätt
att alla närvarande kan se och höra varandra på lika villkor.

16 § Minnesanteckningar (motsvarar nu gällande § 18)
Minnesanteck ningar ska föras vid revisorernas sammanko mst er i gransknings arbet et.
Ordföranden ansvarar för att anteckningar upprättas.

17 § Protokoll (motsvarar nu gällande § 18)
Debeslut som revisorerna fattar om sin förvalt ning och om jäv ska tas upp i protokoll.
Ordföranden ansvarar för att anteckningar respektive protokoll upprättas.

Protokollet justeras av ordföranden och en annan revisor. Revisorer na kan besluta att en
paragraf i protokollet skall justeras omedelbart. Paragrafen skall redovisas skriftligt innan
revisorerna justerar den.

18 § Skrivelse från revisorerna (motsvarar nu gällande § 19)
En skrivelse i revisorerna s namn i gransknings arbet et fordrar att alla revisorer är ense om
skrivelse ns innehå ll. Skrivelsen ska undertecknas av ordföranden och av ytterligare en person
som revisorerna utser.
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6. Revisorerna och fullmäktige
19 § Revisorerna och fullmäktiges presidium (ny §)
Revisorerna och fullmäk t iges presidium har regelbund na överläggni ngar, minst två gånger
varje år. Överläggningar na är inriktade på att föra dialog kring revisio ne ns planering, budget,
pågående granskning och granskninge ns resultat.

20 § Revisorernas rätt att närvara och yttra sig i fullmäktige (ny §)
Revisorerna har rätt att närvara vid fullmäk t ige s möten för att på fullmäk t iges eller
revisorernas init ia t iv infor mera om revisione n samt svara på förberedda frågor. I ärenden
som avser och berör revisio n har revisorerna rätt att yttra sig till och i fullmäkt i ge.

21 § Revisorernas initiativrätt och obligatorisk rapportering (ny §)
Revisorerna kan init ie ra ärende i fullmäkt i ge med anledning av sin granskning och om sin
förvalt ning, när de bedömer att så behövs. Fullmäkt i ges ordförande svarar för att sådana
ärenden tas upp till behandling, så snart som möjligt, efter att beredning har skett.

Revisorerna kan init ie ra ärende i nämnder och styrelser med anledning av sin granskning, när
de bedömer att så behövs. Nämndens ordförande svarar för att sådana ärenden tas upp till
behandling så snart som möjligt.

Revisorerna rapporterar till ansvarig nämnd om de i sin granskning funnit misstanke om brott
av förmögenhe tsr ätt s li g karaktär eller att allmä n förvalt ningsdo ms to ls avgörande har
åsidosatts. Om berörd nämnd inte vidtar tillfr edsst ä lla nde åtgärder med anledning därav
rapporterar revisorerna till fullmäkt i ge. Fullmäkt i ges ordförande svarar för att sådana ärenden
tas upp till behandling, så snart som möjligt, efter att beredning har skett.

7. Revisorernas rapportering
22 § Löpande rapportering i fullmäktige (motsvarar nu gällande § 12)
Revisorerna redovisar löpande resultatet av sin granskning till fullmäkt i ge. De sakkunniga s
rapporter samt rapporter och bedömningar från revisorerna tillstä l ls fullmäk t ige s presidium så
snart en granskning är avslutad. Fullmäkt iges presidium svarar för vidare spridning till
fullmäkt i ges ledamöter.

Revisio ne ns granskningar tillstä l ls ledamöterna i fullmäkt i ge löpande under året. Detta
uppfylle r kravet i kommuna l la ge n att de sakkunniga s rapporter ska fogas till revisio ns-
berättelsen. I revisionsb erät te lse n förtecknas de rapporter som förmedlats till fullmäkt i ge och
som formellt hör till revisio nsbe rät te ls e n.

23 § Uttalande om delårsrapport (motsvarar nu gällande § 11)

Revisorernas utlåtande om delårsrapport ska överlämnas till kommunful lmäkt ige och delges
kommunstyre lsen senast fyra veckor efter rapportens färdigställa nde.

Revisorerna s utlåtande om måluppfyl le lse i samband med delårsrapport lämnas till
fullmäkt i ge inför deras behandling av delårsrapporten vid den tidpunkt som fullmäkt i ges
presidium bestämmer.
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24 § Revisionsberättelse (motsvarar nu gällande § 10)
Revisionsberätte lsen skall lämnas till fullmäkt ige inom fyra veckor efter årsredovisninge ns
färdigställa nde.

Till revisionsberätte lse n fogas en sammanfattande redogörelse för resultatet av revisorernas
granskning.

Revisionsberätte lsen lämnas till fullmäkt ige vid den tidpunkt som fullmäkt iges presidium
bestämmer.

25 § Granskningsrapporter (motsvarar nu gällande § 10)
Lekmannarevisorer nas granskningsrapporter ska lämnas till fullmäkt ige inom fyra veckor efter
årsredovisningar nas färdigställande.

Lekmannarevisorer nas granskningsrapporter ska lämnas till fullmäkt ige vid den tidpunkt som
fullmäkt iges presidium bestämmer.

8. Behandling av personuppgifter
26 § Personuppgiftsansvar (ny §)
Revisorerna är personuppgiftsans var iga för den behandling av personuppgif ter
som sker i revisionens verksamhet. Revisorerna utser dataskyddsombud.

9. Revisorernas arkiv
27 § Arkiv (motsvarar nu gällande § 20)
För vården av revisorernas arkiv gäller bestämmelserna i arkivlagen och i av fullmäkt ige fastställt
arkivregleme nte.
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Kommunledningskontoret 

Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Julia Parkin 

Kommunjurist 

Juridikenheten 

Julia.Parkin@upplands-bro.se 

2023-02-15 KS 23/0124 

Kommunstyrelsen 

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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Revidering av kommunstyrelsens 
delegationsordning 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta den reviderade delegationsordningen. 

Sammanfattning 

Enligt 6 kap 37 § KL får en nämnd uppdra åt presidiet, ett utskott, 

en ledamot eller ersättare att besluta på nämndens vägnar i ett visst 

ärende eller en viss grupp av ärenden. En nämnd får även uppdra åt 

en anställd att besluta enligt 7 kap. 5 § KL. 

Möjligheten för kommunstyrelsen eller nämnd att delegera beslutanderätten 

som regleras i kommunallagen skapar förutsättningar för verksamheterna att 

arbeta mer effektivt och innebär också att nämndsammanträdena inte behöver 

vara lika många och långa. Delegationsordningen behöver regelbundet 

revideras allteftersom nya behov uppstår. 

Den 15 februari 2023 antog kommunfullmäktige reviderade reglementen för 

styrelse och nämnder i Upplands-Bro kommun. Bland annat inrättades en ny 

nämnd, fastighetsnämnden, och ansvaret för vissa verksamhetsområden 

flyttades mellan nämnderna. Detta innebär att delegationsordningen behöver 

revideras för att motsvara ändringarna i nämndernas reglementen. Bland 

förslagen av revideringar finns också förändringar som syftar till att förtydliga 

och korrigera delegationen i vissa ärenden. Bland förslagen finns förslag på två 

nya delegationspunkter. En gällande underlagen till ekonomisk ersättning för 

förtroendevalda och en kopplad till hanteringen av ärenden i kommunens 

visselblåsarfunktion. Bilagan med beslut om delgivningsmottagare är 

oförändrad. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 15 februari 2023

 Nu gällande delegationsordning för Kommunstyrelsen beslutad den 15

mars 2022, dnr KS 21/0529
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Datum Vår beteckning 2 (12)  
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Ärendet 

Nedan följer en redogörelse över de ändringar som föreslås. För varje ändring 

beskrivs och kommenteras först ändringen. Därefter presenteras föreslagen 

formulering alternativt nuvarande lydelse följt av samma text med föreslagna 

ändringar i gult eller överstrukna med överstruken text.  

Föreslagna ändringar 

1. Tillägg i avsnittet 1.1 om delegationsordning 

Tillägg har gjorts i avsnitt 1.1. Delegationsordning med text som förtydligar att 

beslut som följer av ett beslutsmandat reglerat i lagtext inte är ett 

delegationsbeslut. 

Föreslagen lydelse: 

I Upplands-Bro kommun har kommunstyrelsens och de olika 

nämndernas ansvarsområden fastställts i reglementen antagna 

av kommunfullmäktige. Reglementena bestämmer inom vilka 

verksamhetsområden som kommunstyrelsen och respektive 

nämnd är behörig att ta beslut om. Av bland annat praktiska 

skäl har lagstiftaren ansett att det inte är rimligt att alla beslut i 

en kommun ska fattas av kommunstyrelsen eller av de olika 

nämnderna. En sådan hantering skulle leda till många och 

väldigt långa nämndsammanträden. Det har därför förts in 

bestämmelser i kommunallagen (2017:725), KL, om 

möjlighet för kommunstyrelsen eller nämnd att delegera 

beslutanderätten. En delegationsordning innehåller beslut om 

delegering av ärendetyper. 

Vissa befattningar i en kommun har givits beslutsmandat 

direkt i lagtext. Som exempel kan nämnas det mandat som 

rektor har att fatta vissa beslut enligt skollagen. I dessa fall 

följer beslutsmandatet av lag och är inte ett delegationsbeslut. 

 

2. Tillägg i avsnittet 2.3 om jäv 

Tillägg har gjorts med avsnitt 2.3.2. för att reglera vad som gäller om annan 

kontorschef än kommundirektören är jävig. Tidigare har det bara funnits 

reglering kring vad som gäller om kommundirektören är jävig. Syftet med 

föreslaget tillägg är alltså att även reglera vad som gäller för annan 

kontorschef, förutom kommundirektören. 

Föreslagen lydelse: 

2.3.2. Kontorschef annan än kommundirektören 

Om annan kontorschef än kommundirektören är jävig övertar 

kommundirektören delegationen. 
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3. Tillägg och korrigering av funktioner i listan över förkortningar för 

delegater i avsnitt 3.1 Funktioner 

Med anledning av att tjänstemannaorganisationen inom 

kommunledningskontoret avseende säkerhets- och beredskapsenheten har 

organiserats om görs ett tillägg av funktionen biträdande säkerhetsskyddschef 

till delegationsordningen. Syftet är att delegationen ska motsvara 

organisationen. 

Korrigering har gjorts av benämningen trygghetsutskottet efter att detta har fått 

ett nytt namn, trygghets- och säkerhetsutskottet. Utskottet förkortas Tsu. 

Föreslagen lydelse: 

Säkskyddsch 

bitr. 

Biträdande säkerhetsskyddschef 

Tsu Trygghets- och säkerhetsutskott 

 

4. Ta bort delegationspunkten A 1.7 

Delegationspunkten reglerar mandatet att besluta om upplåtelse och inhyrning 

av lokaler och bostadslägenheter. Till följd av inrättandet av fastighetsnämnden 

har detta mandat övergått till fastighetsnämnden. Punkter föreslås därmed 

strykas från kommunstyrelsens delegationsordning. 

Föreslagen förändring: 

 

 

5. Ta bort delegationspunkten A 6.7 

Delegationspunkt A 6.7 reglerar s.k. ”dataportabilitet” enligt artikel 20 i 

dataskyddsförordningen. Detta är inte aktuellt för kommuner och 

delegationspunkten förslås därför att strykas från delegationsordningen. 

Föreslagen förändring: 

 

6. Ny delegat för punkt A 6.9 

Delegationspunkt A 6.9 reglerar beslutsmandatet att gå emot dataskyddets 

rekommendationer. I nuvarande delegationsordning har denna har denna 

beslutanderätt delegerats till enhetschef. I samråd med kommunens 

dataskyddsombud föreslås att delegationen ”höjs” ett steg till kontorschef. 

Anledningen är dels att det är ett beslut som bör fattas med stor medvetenhet 
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om potentiella risker, dels för att bättre rimma med nästkommande 

delegationspunkt, A 6.10 som reglerar beslut om att begära förhandsbesked 

från IMY. Punkt A 6.10 är nämligen delegerat till just kontorschef och 

kommunens dataskyddsombud rekommenderar att delegationen för dessa 

punkter bör ligga på samma nivå. 

Föreslagen förändring: 

 

7. Ändring av det delegerade värdeutrymmet i punkt B 3.2 

Delegationspunkten reglerar mandatet att besluta om försäljning av material 

och inventarier. I föregående delegationspunkt, B 3.1, regleras att beslut om 

försäljning av material och inventarier till ett värde av högst ett prisbasbelopp 

får fattas av ekonomichef. I punkt B 3.2 regleras i dagsläget att beslut om 

försäljning av material och inventarier till ett värde mellan två och fem 

prisbasbelopp får fattas av Ksau. Det innebär att det i dagsläget finns ett glapp i 

värdeutrymmet mellan punkt B 3.1 och B 3.2. Syftet med den här förändringen 

är således att täcka glappet som råder idag, dvs utrymmet mellan ett och två 

prisbasbelopp som rent formellt inte är delegerat idag.  

Nuvarande lydelse: 

 

Föreslagen lydelse: 

 

 

8. Ny delegationspunkt B 5.6 om att inte godkänna underlag till 
ekonomisk ersättning för förtroendevalda 

I kommunens reglemente för arvoden och ekonomiska ersättningar till 

förtroendevalda finns krav på att anspråk om ersättning för inkomstbortfall ska 

vara styrkt. Detta innebär att det i vissa fall blir aktuellt med en bedömning av 

om underlaget kan godkännas som tillräckligt för att styrka inkomstbortfallet. 

För att kunna hantera dessa bedömningar och handläggningen av 

ersättningsanspråken föreslås att beslutanderätten att inte godkänna underlag 

delegeras till tjänstemannanivå, närmare till kommundirektören med rätten att 

vidaredelegera mandatet. Utan denna delegation skulle bedömningen av en 

förtroendevalds underlag i vissa fall behöva göras av kommunstyrelsen. 

Föreslagen lydelse: 
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9. Ny formulering i delegationspunkt C 12 

Delegationspunkt C 12 reglerar beslutsmandatet kopplat till 

direktupphandlingar. I dagsläget är formuleringen inte heltäckande för en 

direktupphandlings samtliga delar. En ny formulering föreslås därför där orden 

”beslut att upphandla” läggs till så att hela direktupphandlingsförfarandet är 

tydligt uttryckt i delegationsordningen. 

Nuvarande lydelse: 

 

Föreslagen lydelse: 

 

10. Ta bort delegationspunkt C 14 

Delegationspunkt C 14 om att besluta om tilldelningsbeslut eller att avbryta 

kommunövergripande upphandling föreslås tas bort då den kan anses ingå i 

föregående delegationspunkt C 13 som reglerar beslut om tilldelningsbeslut 

eller att avbryta upphandling med totalt kontraktsvärde över 

direktupphandlingsgräns. Delegationspunkten är således överflödig och 

föreslås tas bort. 

Föreslagen förändring: 

 

11. Ny formulering i delegationspunkt C 15 

Delegationspunkt C 15 reglerar rätten att teckna avtal efter upphandling med 

kontraktsvärde över direktupphandlingsgränsen. I dagsläget är detta uttryckt 

med en faktisk summa, nämligen 0,5 mkr. För att bättre motsvara syftet med 

delegationspunkten föreslås att summan ”0,5 mkr” byts ut mot ordet 

”direktupphandlingsgränsen”. 

Nuvarande lydelse: 
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Föreslagen lydelse: 

 

12. Införande av beloppsgränser och ytterligare delegat i 

delegationspunkt C 17 

Delegationspunkt C 17 reglerar rätten att besluta om avrop med ett värde 

överstigande fyra prisbasbelopp från gällande ramavtal inom årligen beslutad 

budget. I dagsläget finns inga beloppsgränser kopplade till denna delegation 

mer än att avrop som understiger fyra prisbasbelopp anses utgöra 

verkställighet. I praktiken innebär detta att väldigt kostsamma avrop tillåts 

beslutas av enhetschef. Med tanke på den påverkan som detta kan få på den 

ekonomiska budgeten föreslås att tillägg görs i fråga om beloppsgränser där 

beslut om avrop till ett värde överstigande 2 mkr får beslutas av kontorschef. 

Nuvarande lydelse: 

 

Föreslagen lydelse: 

 

13. Ny formulering i delegationspunkterna D 2.4 och D 2.5 

Delegationspunkterna D 2.4 och D 2.5 reglerar rätten att belasta kommunens 

mark med eller tillförsäkra kommunens rätt till servitut, ledningsrätt, 

nyttjanderätt m.m. Dessa föreslås få en ny formulering där även tidsgränser 

läggs till. Detta beror på att det genom förslaget skulle bli tydligare när och för 

hur länge ett beslut kan fattas med stöd av bestämmelsen. Tidsfristerna och 

delegaterna plockas från delegationspunkt D 2.8 som med anledning av bland 

annat denna förändring föreslås tas bort. Se mer i nästa avsnitt 13. 

Nuvarande lydelse: 
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Föreslagen lydelse: 

 

14. Ta bort delegationspunkt D 2.8 

Denna delegationspunkt reglerar idag rätten att ingå avtal om hyra, arrende och 

andra nyttjanderätter till kommunens fasta egendom. I samband med 

inrättandet av fastighetsnämnden har ansvaret för bland annat hyresfrågor 

övergått på fastighetsnämnden. Detta gör att delegationspunkten inte har 

korrekt förankring för att höra hemma i kommunstyrelsen. Genom att reglera 

tidsfristerna kopplade till beloppsgränserna i punkterna D 2.4 och D 2.5 blir 

punkten D 2.8 överflödig och föreslås att tas bort från delegationsordningen. 

Föreslagen förändring: 

 

15. Ny formulering av delegationspunkt D 2.9 

Delegationspunkten reglerar uppsägning och hävande av arrende och andra 

nyttjanderättsavtal. I nuvarande lydelse finns hyresrättsavtal med. Ansvaret för 

hyresrättsavtal regleras i fastighetsnämnden, varför detta ord föreslås tas bort. 

Ett tillägg har även gjorts i kommentarsrutan i delegationsordningen med en 

hänvisning till att hyresrättsavtal regleras i fastighetsnämnden. 

Nuvarande lydelse: 
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 8 (12)  
2023-02-15 KS 23/0124 

 
 

Föreslagen lydelse: 

 

16. Tillägg i rubriken E 4  

För att bli tydligare avseende vilken typ av varsel som avses föreslås rubriken i 

E 4 att få följande tillägg. 

Nuvarande lydelse: 

 

Föreslagen lydelse: 

 

17. Ny delegat i delegationspunkt F 4.2 

Delegationspunkten reglerar beslut om förändrad sysselsättningsgrad för 

tillsvidareanställningar. I dagsläget är detta beslut delegerat till personalchefen 

men då ett beslut om förändrad sysselsättningsgrad i praktiken behöver fattas i 

ett närmare chefsled föreslås att punkten får en ny delegat, kontorschef, med 

tillåtelse att vidaredelegera mandatet nedåt till exempelvis enhetschef.  

Nuvarande lydelse: 

 

Föreslagen lydelse: 

 

18. Ytterligare en delegat i delegationspunkt F 7.1 

Delegationspunkten reglerar mandatet att förhandla, träffa överenskommelse 

samt godkänna överenskommelser rörande förhållandet mellan kommunen som 

arbetsgivare och dess arbetstagare, förutom beträffande 11-14 §§ MBL (tex 

förhandlingar om organisationsförändringar). För att bättre stämma överens 

med hur detta förfarande behöver se ut i praktiken skulle även kontorschef 

behöva ges mandatet att tillämpa delegationspunkten. Därför föreslås att ett 

tillägg görs med ytterligare en delegat i form av kontorschef.  

Nuvarande lydelse: 

 

Föreslagen lydelse: 
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 9 (12)  
2023-02-15 KS 23/0124 

 
 

 

19. Ny beslutspunkt om att initiera utredning i F 8.4 

I den antagna dokumenthanteringsplanen för rapportering av missförhållanden 

och andra oegentligheter i kommunens visselblåsarfunktion (KS 21/0231 och 

KS 20/0764-13) har mandatet att inleda och initiera utredning redan delegerats 

till personalavdelningen, varför denna delegation i praktiken redan finns idag. 

Men för att förtydliga mandatet i samband med beslut om att initiera och starta 

upp sådan utredning som rör anställda och förtroendevalda till följd av 

rapportering via visselblåsarfunktionen föreslås att tillägg görs i 

delegationsordningen med följande punkt: 

Föreslagen lydelse: 

 

20. Korrigering av numrering i avsnitt E och F 

Numreringen i avsnitt E och F rättas till efter tidigare skrivfel. Detta innebär att 

vissa delegationspunkter får en ny numrering. Närmare bestämt är det avsnitt E 

9.1 till E 9.2 samt F 5.1  till och med F 8.4 där punkterna har fel numrering i 

nuvarande delegationsordning. 

21. Flera förändringar av delegater i avsnitt G. Skydds- säkerhets 

och totalförsvarsärenden 

 Kommundirektör tas bort från samtliga punkter i avsnittet förutom G 12 

då kommundirektören automatiskt har delegation med anledning av 

principen om lägsta delegat, dvs. överordnad chef innehar delegation i 

punkter där underordnad innehar delegation. Denna förändring föreslås 

för att uppnå en större enhetlighet med resten av delegationsordningen. 

 Samtliga punkter där säkerhetsskyddschef innehar delegation föreslås 

detta ändras till att biträdande säkerhetsskyddschef i stället är 

delegat. Denna förändring följer av den organisatoriska förändring som 

skett på kommunledningskontoret och innebär att arbetet med 

säkerhets- och totalförsvarsärenden kommer att kunna genomföras 

smidigare. 

 I delegationspunkt G 6 läggs även säkerhetschef till som delegat. Detta 

för att uppnå ändamålsenlighet med verksamheten. 

 I delegationspunkt G 11 har delegaten tu, trygghetsutskott justerats efter 

namnbyte till tsu, trygghets- och säkerhetsutskott. 

Nuvarande lydelse: 
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 11 (12)  
2023-02-15 KS 23/0124 

 
 

Föreslagen lydelse:

 

I arbetet med revideringen av delegationsordningen har berörda tjänstepersoner 

deltagit med synpunkter och förslag. 

Barnperspektiv 

Alla åtgärder för att effektivisera beslutsprocesser inom kommunen har en 

positiv inverkan på alla kommuninvånare, såväl vuxna som barn. Att ha 

effektiva och rättssäkra processer inom ramen för kommunstyrelsens 

verksamhetsområde skapar det goda klimat som krävs för att kommunen ska 

kunna jobba mot sitt mål om ett hållbart Upplands-Bro där alla invånare, barn 

som vuxna, ges förutsättningar för goda livsvillkor. 
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Kommunledningskontoret 

Datum Vår beteckning 12 (12) 
2023-02-15 KS 23/0124 

Kommunledningskontoret 

Ida Texell 

Kommundirektör Sara Lauri 

Administrativ chef 

Bilagor 

1. Nuvarande delegationsordning för kommunstyrelsen

Beslut sänds till 

 Juridikenheten för publicering av reviderad delegationsordning.
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1 Inledning - allmänt om 
delegation av beslut 

1.1 Delegationsordning 

I Upplands-Bro kommun har kommunstyrelsens och de olika nämndernas 

ansvarsområden fastställts i reglementen antagna av kommunfullmäktige. Reglementena 

bestämmer inom vilka verksamhetsområden som kommunstyrelsen och respektive 

nämnd är behörig att ta beslut om. Av bland annat praktiska skäl har lagstiftaren ansett 

att det inte är rimligt att alla beslut i en kommun ska fattas av kommunstyrelsen eller av 

de olika nämnderna. En sådan hantering skulle leda till många och väldigt långa 

nämndsammanträden. Det har därför förts in bestämmelser i kommunallagen 

(2017:725), KL, om möjlighet för kommunstyrelsen eller nämnd att delegera 

beslutanderätten. En delegationsordning innehåller beslut om delegering av ärendetyper. 

 

1.2 Vilka kan få delegation? 

Enligt 6 kap 37 § KL får en nämnd uppdra åt presidiet, ett utskott, en ledamot eller 

ersättare att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. 

En nämnd får även uppdra åt en anställd att besluta enligt 7 kap. 5 § KL. 

 

1.3 Vad kan inte delegeras 

Enligt 5 kap. 1 § KL beslutar fullmäktige i ärenden av principiell beskaffenhet eller 

annars av större vikt för kommunen. Principiella beslut är generellt sett beslut där det 

politiska momentet är stort, exempelvis för att verksamheten är kontroversiell eller inte 

tidigare har bedrivits. Frågor av större vikt är typiskt sett sådana som har stor 

ekonomisk betydelse för kommunen. Gränsdragningen kan vara svår att göra. 

Beslutanderätten får enligt 6 kap 38 § KL inte delegeras i följande slag av ärenden: 

1. Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet, det 

vill säga ärenden av principiell natur. 

2. Framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning 

av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats. 

3. Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell 

beskaffenhet eller annars av större vikt. 

4. Ärenden som väckts genom medborgarförslag och som lämnats över till 

nämnden. 

5. Ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras. 

 

1.4 Delegationsbeslut 

Delegering innebär överlåtande av beslutsfunktion. Beslut med stöd av delegation är 

juridiskt sett ett nämndbeslut. Delegaten beslutar i nämndens namn och beslutet blir 
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därför jämställt med ett beslut som nämnden själv har fattat. Nämnden kan inte i 

efterhand ändra beslutet. 

Nämnden har rätt att återkalla den givna beslutanderätten. Detta kan göras generellt för 

en viss grupp av ärenden, för viss delegat eller för ett specifikt ärende. Nämnden kan 

också genom eget handlande föregripa ett beslut i ett enskilt ärende genom att själv ta 

över ärendet. Ett sådant föregripande bör dock endast ske i ett ärende som nämnden 

anser vara av principiell beskaffenhet. 

Saknas beslutspunkt i delegationsordningen? 

Om du inte hittar den beslutspunkt som du söker efter så är ärendet inte delegerat. Det 

betyder att det är nämnden som själv ska ta beslut i ärendet. Ibland kan det även stå i 

delegationsordningen att vissa beslut ska beslutas i nämnd. Detta har gjorts i fall där det 

ansetts otydligt vad som gäller. 

Undertecknande av delegationsbeslut 

Det finns ingen reglering i förvaltningslagen (2017:900) eller i myndighetsförordningen 

(2007:515) om att myndighetens beslut ska vara fysiskt undertecknade av 

beslutsfattaren. I den nya förvaltningslagen som trädde i kraft 1 juli 2018 finns 

dessutom en bestämmelse om att beslutsfattande kan ske automatiserat för att skapa 

förutsättningar för utveckling av den digitala förvaltningen. Delegationsbeslutet behöver 

därför inte vara undertecknat. Delegaten får gör en bedömning i varje enskilt fall om 

beslutet ska undertecknas eller inte. 

 

1.5 Vidaredelegation 

Nämnden kan genom beslut ge rätt till delegat att vidaredelegera sin beslutanderätt till 

annan anställd. En sådan vidaredelegation kan redovisas direkt i delegationsordningen 

eller i en särskild förteckning. Samtliga delegationsordningar och listor över 

vidaredelegation finns på kommunens externa webbsida där författningssamlingen och 

övriga styrdokument är samlade. 

 

1.6 Ersättare för delegat 

Vid laga förfall för delegat övertas beslutanderätten av en ersättare. Med laga förfall 

avses frånvaro från tjänst eller uppdrag på grund av exempelvis sjukdom, semester, 

tjänstledighet, längre tjänsteresa, jäv eller liknande. Den som innehar funktion som 

ersättare har samma delegation som den person som ersätts, vikarie för handläggare har 

samma delegation som den som innehar tillsvidareanställning som handläggare. 

Om ersättare inte finns övertas delegatens beslutanderätt av delegatens närmsta chef. 

 

1.7 I samråd 

Om beslut ska fattas i samråd får delegaten besluta endast om delegaten har samrått med 

aktuell befattningshavare enligt delegationsordningen. Samråd ska dokumenteras på 

lämpligt sätt. 
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1.8 Anmälan av delegationsbeslut till nämnden 

Nämnden ska besluta i vilken utsträckning delegationsbeslut ska anmälas till den. 

Beslut som inte anmäls ska protokollföras särskilt, om beslutet får överklagas enligt 

bestämmelserna i 13 kap. kommunallagen. 

 

1.9 Ren verkställighet 

Med ren verkställighet avses åtgärder som normalt vidtas i tjänstemannens dagliga 

arbete. 

Åtgärdsbeslut som är av förberedande karaktär, som inte kan överklagas, eller som 

grundar sig på lag och avtal och som inte har något utrymme för självständiga 

bedömningar är inte beslut i kommunallagens mening. Det kan exempelvis vara 

tillämpning av taxa som kommunfullmäktige antagit eller att revidera ett dokument med 

aktuella hänvisningar till lagar som har ändrats. Beslut till följd av arbetsledningsrätten 

är inte heller att betrakta som delegationsbeslut. Vissa beslut inom budgetram kan vara 

att betrakta som verkställighet. Gränsdragningen mellan delegation och verkställighet är 

dock inte alltid klar. Kännetecknande för ett beslut som är föremål för delegation är att 

det föreligger alternativa lösningar och att beslutsfattaren måste göra vissa egna 

överväganden inför sitt beslut. 

Behörigheten att fatta beslut kan vara delegerad på andra sätt än genom en 

delegationsordning. Behörigheten kan framgå av instruktioner eller 

befattningsbeskrivningar1, exempelvis chefer fattar många olika beslut dagligen, beslut 

där det föreligger alternativa lösningar och där chefen alltså måste göra vissa egna 

överväganden. Sådana beslut fattar chefen främst inte genom behörighet i 

delegationsordningen utan med stöd av en befattningsbeskrivning eller liknande avtal 

där chefens ansvar och uppdrag är beskrivet. Delegationen kan också ges i ett särskilt 

beslut som tas av nämnden. 

Den tjänsteman som ska avgöra om ett beslut är verkställighet eller delegation behöver 

själv göra en bedömning i den aktuella situationen. Vad finns det för grund för beslutet 

som ska fattas? Baseras det på vad som står i en delegationsordning eller en rutin 

beslutad av fullmäktige? Ingår uppgiften bland sådant som räknas upp som 

verkställighet i det här dokumentet? Bedömningen kan vara svår att göra men 

sannolikheten för att det blir rätt ökar om man som tjänsteman kan motivera sitt beslut 

för sig själv och för andra. 
 

 

 

 

 

 
 

 

1 I HFD 2016 ref. 28 hade en regiondirektör fattat vissa beslut baserat på en befattningsbeskrivning. 

Chefsinstruktionen ansågs tillräckligt preciserad i detta avseende. Enligt Högsta förvaltningsdomstolens 

mening finns i princip inget hinder mot att delegation kan ske genom till exempel en 

befattningsbeskrivning eller en chefsinstruktion. 
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Delegationsbeslut Verkställighet 

Självständig bedömning Följer principer, ramar, riktlinjer 

På delegation Följer en befattning 

Kan överklagas Kan inte överklagas 

 

Rena verkställighetsbeslut ska inte anmälas till nämnden men det kan vara lämpligt att 

dokumentera besluten på annat sätt. 

 

1.10 Överklaga beslut 

Delegationsbeslut är överklagbara och ska vara möjliga att överklaga på samma sätt 

som om de vore beslutade av nämnden. Beslut kan som regel överklagas antingen 

genom laglighetsprövning eller genom förvaltningsbesvär. (För mer information om hur 

beslut kan överklagas, se anslagstavlan på kommunens hemsida). 
 

Vissa åtgärder, som inte i sig utgör beslut som kan överklagas, kan kräva en 

självständig bedömning. Ett sådant exempel är att skriva ett yttrande och skicka 

yttrandet till berörd mottagare. Själva framtagandet av yttrandet innebär en självständig 

bedömning och utgör därför ett delegationsbeslut, även om inte alla yttranden kan 

överklagas. 
 

Vissa beslut som ordförande fattar, exempelvis beslut om protokollföring, kallelse till 

nämndsammanträden, agerande i ordningsfrågor, beslut om jäv med mera är i regel inte 

överklagbara. Däremot kan beslut som ordförande fattar under ett sammanträde prövas 

genom att det beslut som nämnden har fattat överklagas. Vid prövningen av beslutet kan 

domstolen även pröva frågor om själva handläggningen, som hör ihop med 

nämndbeslutet. 
 

Överklagandetiden är ofta tre veckor men det finns beslut som har kortare 

överklagandetid, t.ex. i upphandlingsärenden. Om beslutet riktar sig till en enskild ska 

denne i själva beslutet upplysas om hur hen kan överklaga beslutet. 

 

1.11 Brådskande beslut 

I de fall ett ärende är så brådskande att nämndens sammanträde inte kan avvaktas har 

nämndens ordförande rätt att besluta på nämndens vägnar, i enlighet med 6 kap 39 § 

KL, om ordförande givits denna delegation. Denna beslutanderätt ska användas 

restriktivt. Ordförandebeslut ska anmälas till nämnden nästkommande sammanträde och 

innehålla uppgift om att ärendet var brådskande. Möjligheterna att delegera enligt denna 

bestämmelse begränsas inte av 6 kap. 38 § 1–4 KL, se närmare HFD 2016 ref. 74. 

1.11.1 Beslut fattade på delegation 

Om delegat som är i tjänst inte är nåbar och ett ärende är så brådskande att delegatens 

återkomst inte kan avvaktas, övertar delegatens närmsta chef delegationen. En person 

med högre befattning än delegaten inom samma verksamhetsområde, har alltid minst 



46 Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning - KS 23/0124-1 Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning : Gällande delegationsordning för kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens delegationsordning 

Sid 7 av 27 

 

 

 

 

samma behörighet att fatta de beslut som delegaten har. Delegaten och dennes chef 

ansvarar för att delegaten har den kunskap som krävs innan beslut fattas. 

 

1.12 Omprövning av beslut 

Rätt att besluta i en viss ärendegrupp innefattar också rätt att vidta rättelse/omprövning 

av beslut som delegaten fattat enligt de förutsättningar som anges i 36 § respektive 37 § 

FL. 

 

1.13 MBL-förhandling eller samråd 

Delegat svarar i förekommande fall för att förhandlingsskyldighet enligt 

medbestämmandelagen är uppfylld och att ingångna samverkansavtal med 

personalorganisationerna följs innan beslut fattas. 

 

1.14 Delegation och fullmaktsförhållanden 

Det är en skillnad mellan delegation med stöd av kommunallagen och 

fullmaktsförhållanden. En delegat har till skillnad från en person med fullmakt en 

organställning medan användande av fullmakt begränsas till mera civilrättsliga 

mellanhavanden. I det första fallet rör det sig alltså om en tvåpartsrelation, medan det är 

tre parter involverade i en fullmaktssituation. Beslut eller åtgärder som vidtas på grund 

av en fullmakt kan heller inte bli föremål för laglighetsprövning. Däremot kan talan 

väckas i allmän domstol. 

En rättshandling som företas inom befogenheten som en person med fullmakt har blir 

bindande för huvudmannen kommunen om motparten är i god tro. Som exempel på när 

en kommun genom en skriftlig fullmakt företräds av en person med fullmakt kan 

nämnas rättegångsfullmakt för rättegångar eller förhandlingar. 

 

1.15 Om firmatecknare 

Firmateckning är ett civilrättsligt begrepp som inte finns i kommunallagen. Begreppet 

regleras i aktiebolagslagen (2005:551) respektive lagen (1987:667) om ekonomiska 

föreningar. Vem som företräder en kommun i avtalsrättsliga eller andra sammanhang 

avgörs i stället av kommunallagens regler om beslutanderättens fördelning i form av 

delegering genom reglementen (från kommunfullmäktige till nämnd) och 

delegationsordningar (inom nämnden och dess förvaltning). För att underlätta 

ärendehanteringen har flera kommuner, trots att bestämmelser om firmatecknare saknas 

i kommunallagen, utsett särskilda firmatecknare. I Upplands-Bro finns beslut från 

kommunstyrelsen om firmatecknare, vilket också anges som ett krav i 

kommunstyrelsens reglemente. För att påvisa behörig firmatecknare vid underskrift av 

handlingar kan protokollsutdraget från beslutet om firmatecknare bifogas. 

 

1.16 Delgivningsmottagare 

Vilka funktioner som får ta emot delgivning regleras i Reglemente med gemensamma 

bestämmelser för kommunstyrelsen och verksamhetsnämnder i Upplands-Bro kommun. 

Av 27 § framgår att delgivning med nämnden sker med ordföranden, 
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Tillämpningsanvisning 
 

När det exempelvis i delegationsordningen punkt D1.1 anges att 

kontorschef är delegat för ”Beslut om överenskommelse med sökanden att 

planbesked får lämnas senare än inom fyra månader” är det den 

kontorschef som har dessa frågor inom sitt verksamhetsområde som avses, 

dvs samhällsbyggnadschef. 

 

 

kommundirektören, kontorschefen eller annan anställd som nämnden beslutar. I bilaga 

till denna delegationsordning framgår vilka funktioner som får ta emot delgivning. 

 

2 Inledning – särskilt om 
kommunstyrelsens 
delegationsordning 

2.1 Delegationer 

Kommunstyrelsen delegerar inom sitt verksamhetsområde de ärendegrupper som tas 

upp i denna delegationsförteckning. Delegat är det organ eller den befattningshavare 

som angivits vid respektive ärendegrupp och på de villkor som uppställs vid respektive 

ärendegrupp. När någon av funktionerna Kontorschef, Avdelningschef eller Enhetschef 

anges som delegat innebär det att delegaterna har rätt att besluta inom sina respektive 

verksamhetsområden. Delegationen avser således berörd chef. 
 
 

 
2.1.1 Delegater 

Kontorschef 

Kontorschefen är den högsta chefen för varje kontor. I Upplands-Bro finns fem kontor: 

• Kommunledningskontoret som svarar mot Kommunstyrelsen 

• Samhällsbyggnadskontoret som svarar mot Kommunstyrelsen, Bygg- och 

miljönämnden och Tekniska nämnden 

• Utbildningskontoret som svarar mot Utbildningsnämnden och Gymnasie- och 

Vuxenutbildningsnämnden 

• Socialkontoret som svarar mot Socialnämnden och Äldre- och omsorgsnämnden 

• Kultur- och fritidskontoret som svarar mot Kultur- och fritidsnämnden 

Under kommunstyrelsen finns två kontorschefer, kommundirektören och 

samhällsbyggnadschefen. I de flesta fall där kontorschef är angiven som delegat i 
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Kommunstyrelsens delegationsordning är det därför Kommundirektören eller 

Samhällsbyggnadschefen som avses. 

Avdelningschef 

Med avdelningschef avses närmsta chefsnivå under kontorschefen. 

Enhetschef 

Med enhetschef avses närmsta chefsnivå under avdelningschef. 

Förkortningar definieras i avsnitt 3. 

Alla delegationsbeslut ska anmälans vid närmast påföljande nämndsammanträde om 

inte annat framgår av beslutet. 

 

2.2 Förordnande av ersättare 

När ersättare förordnas för befattningshavare som är delegat, övergår delegationen på 

ersättaren. 

2.2.1 Skillnad mellan tjänsteförrättande och tillförordnad funktion 

Det kan uppstå behov av att en arbetstagare, utöver sina egna arbetsuppgifter, behöver 

utföra annan arbetstagares uppgifter då den senare är frånvarande. Detta är vanligt då en 

chef är frånvarande och någon medarbetare ersätter chefen under en tid. Detta kan 

hanteras på två sätt: 

 
Tjänsteförrättande chef (tjf chef) 

Tjänsteförrättande chef kan utses vid ordinarie chefs tillfälliga frånvaro såsom 

semester, tjänsteresa eller kortvarig sjukdom. Tjänsteförrättande chef utför löpande 

ärenden och har att "i chefens anda" och enligt instruktion besluta i alla rutinärenden. 

Befogenheten att fatta mer principiella beslut är vanligen begränsad. Vanligtvis utgår 

inget lönetillägg eller annan extra ersättning för uppdraget som tjänsteförrättande chef. 

 
Tillförordnad chef (tf chef) 

Tillförordnad chef är en medarbetare som upprätthåller en vakant tjänst under en 

längre period. Detta kan t.ex. vara under rekrytering av ersättare för chef som slutat eller 

under en föräldraledighet. Den som är tillförordnad har samma befogenheter som en 

ordinarie befattningshavare, och handlar på eget ansvar. 

Vid undertecknande av beslut ska det framgå om beslutet fattats av tjf eller tf chef. 

 

2.3 Jäv 
 

2.3.1 Kommundirektör 

Är kommundirektören jävig övertar kommunstyrelsens ordförande delegationerna. 
 

2.3.2 Avdelningschefer och enhetschefer 

Om avdelningschef är jävig övertar kommundirektören delegationerna. 
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Om enhetschef är jävig övertar avdelningschefen delegationerna. 
 

2.3.3 Övriga anställda 

Avdelningschef eller enhetschef övertar delegationer till jävig delegat anställd inom 

respektive avdelning eller enhet. 

2.3.4 Kommunstyrelsens ordförande 

Är kommunstyrelsens ordförande jävig övertar styrelsens vice ordförande 

delegationerna till ordföranden. Är även kommunstyrelsens vice ordförande jävig 

övertar kommundirektören delegationerna, med undantag för delegation vid brådskande 

beslut i enlighet med 6 kap 39 § KL. 

 

2.4 Laga förfall 

Vad som föreskrivits i fråga om jäv gäller även när delegat har laga förfall, om inte 

ersättare har förordnats. Med laga förfall avses frånvaro på grund av sjukdom, semester, 

eller annan giltig frånvaro från anställning eller uppdraget. 

 

2.5 Vidaredelegering 

Enligt 7 kap. 6 § KL får kommunstyrelsen överlåta åt förvaltningschefen att i sin tur 

uppdra åt en annan anställd inom kommunen eller regionen att fatta beslutet. 

Kommundirektören och samhällsbyggnadschefen har således rätt att vidaredelegera sin 

beslutanderätt till annan anställd i den mån det framgår av delegationsordningen att så 

får ske. Sådan vidaredelegering redovisas i kommundirektörens och 

samhällsbyggnadschefens delegationslista. 

Alla vidaredelegationsbeslut ska anmälans på samma sätt som det ursprungliga 

delegationsbeslutet. 
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3 Förkortningar 
3.1 Funktioner 

 

 

Ark Arkivarie 

Avdch Avdelningschef (avser berörd 

avdelningschef) 

Ench Enhetschef (avser berörd enhetschef) 

Ech Ekonomichef 

Kch Kontorschef (avser berörd kontorschef) 

Kd Kommundirektör 

KF Kommunfullmäktige 

Ksau Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Kommch Kommunikationschef 

Kso Kommunstyrelsens ordförande 

Ksvo Kommunstyrelsens vice ordförande 

Pch Personalchef 

Sbu Samhällsbyggnadsutskott 

Säkch Säkerhetschef 

Säkskyddsch Säkerhetsskyddschef 

Tu Trygghetsutskott 

Uphch Upphandlingschef 



46 Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning - KS 23/0124-1 Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning : Gällande delegationsordning för kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens delegationsordning 

Sid 12 av 27 

 

 

 
 

3.2 Författningar 
 

 

FL Förvaltningslagen (2017:900) 

KL Kommunallagen (2017:725) 

LAS Lagen om anställningsskydd (1982:80) 

LFF Lag (1974:358) om facklig förtroendemans 

ställning på arbetsplatsen 

MB Miljöbalken (1998:808) 

OSL Offentlighet- och sekretesslagen (2009:400) 

SkL Skadeståndslag (1972:207) 

TF Tryckfrihetsförordningen (1949:105) 
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4 Delegationsordning för 
kommunstyrelsen 

 
 
 
 

A. Allmänna ärenden 

Nr Ärende Lagrum m.m. Delegat 
Får 

vidare- 

delegeras 

1. Föra kommunens talan, utse skiljeman, utfärda fullmakt, underteckna handlingar, avtal m.m. 

A 1.1 Föra kommunens talan i sådana mål och ärenden som 

ankommer på kommunstyrelsen, på kommunens 

vägnar träffa överenskommelse om betalning av 

fordran, anta ackord, ingå förlikning, sluta annat avtal 

samt utfärda motsvarande fullmakt (utse ombud). 

Vad avser rätten att föra talan i mål om överprövning 

av upphandling regleras detta särskilt i denna 
delegationsordning 

  
 

Kso 

Kch 

 

A 1.2 Föra kommunens talan vid föreningsstämma i 

bostadsrättsförening där kommunen innehar 

bostadsrätt 

  
Kch 

 
X 

A 1.3 
Utse skiljeman 

Lag (1999:116) 

om 

skiljeförfarande 

Kd 
X 

A 1.4 Utfärdande av fullmakt att föra kommunens talan 

inför domstol och andra myndigheter samt vid 
förrättningar av skilda slag 

 Kso 

Kch 

 

A 1.5 Rätt att på kommunens vägnar underteckna 

kommunens deklaration så som inkomst- och 

fastighetsdeklaration 

  
Ech 

 

A 1.6 Uppsägning av avtal som ingåtts efter beslut av 

kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen 

 
Kd X 

A 1.7 Besluta om upplåtelse och inhyrning av lokaler och 

bostadslägenheter för en tid av högst tio år per 

avtalsperiod, inkluderande uppsägning av sådana 
avtal 

  
Kch 

 
X 

A 1.8  
 
 

 
Underteckna avtal inom den löpande förvaltning som 

inte kräver firmatecknare eller utge behörighet att 

underteckna sådana avtal. 

Avrop från 

ramavtal utgör 

verkställighet. Se 

dock även avsnitt 

om Upphandling. 

Undertecknande 

av avtal/ 

överenskom- 

melse efter avrop 

ska göras av 

person med 

budgetansvar. 

 
 
 
 

 
Kch 

 
 
 
 
 

X 

A 1.9 Polisanmälan av brott mot kommunen 
 

Kd X 
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2. Skadestånd 

A 2.1 Beslut om skadestånd som orsakats inom ramen för 
kommunstyrelsens verksamhet, där beloppet 

överstiger 3 prisbasbelopp 

SkL Ksau 
 

A 2.2 Beslut om skadestånd som orsakats inom ramen för 

kommunstyrelsens verksamhet, där beloppet uppgår 

till högst 3 prisbasbelopp 

SkL  
Kch 

X 

3. Allmän handling 

A 3.1  
Beslut att helt eller delvis avslå enskilds begäran om 

utlämnande av handling eller uppgift ur handling 

eller beslut att lämna ut handling med förbehåll som 

inskränker den enskildes rätt att röja innehållet eller 

annars förfoga över handlingen 

 
 

TF 

OSL 

Respektive 

enhetschef 

beslutar 

avseende 

handling för 

vars vård de 

svarar 

 

A 3.2  
Beslut att avslå enskilds begäran om att själv få 

använda tekniska hjälpmedel för automatiserad 

behandling som myndigheten förfogar över för att ta 

del av upptagningar för automatiserad behandling 

 
 

6 kap 6 § OSL 

Respektive 

enhetschef 

beslutar 

avseende 

handling för 

vars vård de 

svarar 

 

A 3.3  
 

Beslut om avvikelser från att ta ut avgifter för 

avskrifter eller kopior av allmänna handlingar i de 

fall det föreligger särskilda skäl 

Gällande taxa för 

kopior av 

allmänna 

handlingar i 

Upplands-Bro 

kommun 

Respektive 

enhetschef 

beslutar 

avseende 

handling för 

vars vård de 

svarar 

 

4. Rättidsprövning, avvisning av överklagande m.m. 

A 4.1 Beslut om att avvisa överklagande av 

kommunfullmäktiges beslut att anta, ändra eller 

upphäva detaljplan och områdesbestämmelser 

45 § FL  
Ench 

 

A 4.2 Beslut om att avvisa överklagande av 

kommunfullmäktiges beslut i övrigt samt 

överklagande av kommunstyrelsens eller dess 

utskotts beslut 

 
45 § FL 

 
Kch 

 

X 

A 4.3 Beslut om att avvisa överklagande av beslut som har 

fattats av delegat 

 

45 § FL 

Delegaten i 

ursprungs- 

beslutet 

 

A 4.4 Beslut om omprövning och rättelse av beslut som 

fattats på delegation 

37 - 39 §§ FL 
Delegaten i 

ursprungs- 

beslutet 

 

A 4.5  

Yttrande till överinstans i överklagat ärende där 

beslut fattats av delegat 

 Närmaste chef 

till delegat i 

ursprungs- 
beslutet 
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5. Prövning av avtalad säkerhet 

A 5.1 Prövning av avtalad säkerhet, på belopp upp till 15 

prisbasbelopp, för det fall det i avtalet överlämnats 

till kommunstyrelsen att göra denna prövning 

  
Kch 

 

A 5.2 Prövning av avtalad säkerhet, på belopp mellan 15 

och 150 prisbasbelopp, för det fall det i avtalet 

överlämnats till kommunstyrelsen att göra denna 
prövning 

  
Ksau 

 

A 5.3 Beslut om att säkerhet, som ställts för fullgörandet av 

ett avtal, ska reduceras, under förutsättning att 

kommunstyrelsen fått sådan beslutanderätt i avtalet 

  
Kch 

 

6. Personuppgiftsbehandling 

A 6.1  
Utse dataskyddsombud samt ersättare till 

dataskyddsombudet 

Dataskyddsförord 

ningen (EU) 

2016/679 

 

Kd 

 

A 6.2  
 
 
 
 
 

Beslut om att ingå eller avstå från att ingå 

personuppgiftsbiträdesavtal 

 
 
 
 
 

Dataskyddsförord 

ningen (EU) 

2016/679 

Den som är 

behörig att 

ingå avtal till 

vilket ett 

personuppgift 

sbiträdesavtal 

bifogas. 

Dataskyddso 

mbud/datasky 

ddsförvaltare 

ska 

konsulteras 

innan beslut. 

Konsulta- 

tionen ska 

dokumenteras 

 

A 6.3 Beslut om att helt eller delvis avslå begäran från en 

registrerad om att få information om huruvida 

personuppgifter som rör hen håller på att behandlas, 

få tillgång till personuppgifterna och information om 

ändamål m.m. med behandlingen (”rätt till 

information”) 

Artikel 15 

dataskyddsförord 

ningen (EU) 

2016/679 

 

 
Ench 

 

A 6.4 
Beslut om att helt eller delvis avslå den registrerades 

begäran om att få felaktiga personuppgifter som rör 

hen rättade eller ofullständiga personuppgifter 

kompletterade (”rätt till rättelse”) 

Artikel 16 

dataskyddsförord 

ningen (EU) 

2016/679 

 

 
Ench 

 

A 6.5 Beslut om att helt eller delvis avslå den registrerades 

begäran om att få sina personuppgifter raderade (”rätt 

till radering”) 

Artikel 17 

dataskyddsförord 
ningen (EU) 

2016/679 

 
Ench 

 

A 6.6 Beslut om att helt eller delvis avslå den registrerades 

begäran om att begränsa personuppgiftsbehandling 

(”rätt till begränsning av behandling”) 

 
Artikel 18 

dataskyddsförord 

ningen (EU) 

2016/679 

 

 
Ench 
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A 6.7 Beslut om att helt eller delvis avslå den registrerades 

begäran om att få ut de personuppgifter som rör hen 

samt överföra dessa uppgifter till annan 

personuppgiftsansvarig (”dataportabilitet”) 

Artikel 20 

dataskyddsförord 

ningen (EU) 

2016/679 

 
Ench 

 

A 6.8 Beslut om att fortsätta behandling av personuppgifter, 

trots den registrerades invändningar, på grund av att 

kommunens berättigade skäl för behandlingen väger 

tyngre än den registrerades intressen, rättigheter och 

friheter eller i de fall det sker för fastställande, 

utövande eller försvar av rättsliga anspråk (”rätt att 

göra invändningar”) 

Artikel 21 

dataskyddsförord 

ningen (EU) 

2016/679 

 
 

Ench 

 

A 6.9 Beslut om att anmäla eller beslut om att inte anmäla 

personuppgiftsincident till IMY 

(Integritetsskyddsmyndigheten). 

Verkställs av 

DSO (data- 

skyddsombud) 

 

Ench 

 

A 6.10 Beslut om att gå emot DSO:s rekommendationer 
 

Avch 
 

A 6.11 Beslut om att begära förhandssamråd från IMY. 
 Kch i samråd 

med DSO 

 

7. Yttranden, remisser, samråd m.m. 

A 7.1  
 
 
 
 
 
 
 

Yttranden och svar på remisser eller enkäter till andra 

myndigheter och andra organ 

Enkäter och andra 

förfrågningar som inte 
har karaktären av en 

remiss där 

kommunens 
ställningstagande 

efterfrågas utan är av 

karaktären där 

information om 

kommunen efter- 

frågas kan besvaras 
inom ramen för 

verkställighet av den 

vars verksamhets- 
område berörs. 

 
Svar på remisser av 

principiell karaktär ska 

besvaras av nämnd. 

 
Yttranden och 

remisser som rör 

kommunen som 
fastighetsägare, se 

avsnitt D. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kd 

Kso 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
X 

A 7.2 Beslut att avstå från att svara på remiss som har 

skickats från staten, region, landsting, 

kommunförbund, annan kommun eller annan nämnd i 

kommunen eller liknande organ 

  
Kd 

Kso 

 
X 

A 7.3 Vid samråd med berörd producent i frågor som avser 

insamlingssystem, vilka omfattas av 

producentansvar, binda kommunen till en särskild 

lösning av insamlingssystemet 

 
15 kap. 6 § MB 

 
Kch 

 
X 

8. Övrigt 

A 8.1  
Tillstånd att använda heraldiska vapen 

(kommunmärket) och logotyp 

Lag (1970:498) 

om skydd för 

vapen och vissa 

andra officiella 

beteckningar 

 

 
Kommch 
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A 8.2 Beslut om övergripande organisatorisk 

kontorsstruktur 

 Kd  

A 8.3 Beslut om kontorsintern organisatorisk 

kontorsstruktur 
 

Kch 
 

A 8.4 Direktiv till ombud vid bolags- och 

föreningsstämmor 

 
Ksau 

 

A 8.5  
 

 
Brådskande ärenden som inte kan avvakta till nästa 

sammanträde med kommunstyrelsen 

6 kap 39 § KL 

Möjligheterna att 

delegera enligt 

denna 

bestämmelse 

begränsas inte av 

6 kap 38 § 1–4, se 

närmare HFD 

2016 ref. 74. 

 
 

 
Kso 

 

A 8.6  

 
Beslut om resor utanför Norden eller utanför EU. 

 

 
Enligt resepolicy 

Ksau efter 

yttrande av 

förvaltnings- 

ledning 

 

A 8.7  

 
Anta dokumenthanteringsplan 

Beslut om gallring 

och bevarande av 

handlingar ska 

framgå av 

dokument- 

hanteringsplan 

 
Kch 

 

 
 

B. Ekonomiska ärenden 

Nr Ärende Lagrum m.m. Delegat 

(lägsta) 

Får 

vidare- 

delegeras 

1. Lån, borgen, placering av likvida medel och betalningsföreläggande med mera. 

B 1.1 Upptagande av lån samt vidareförmedling av lån till 

Upplands-Bro kommunfastigheter AB inom den 

beloppsram och de riktlinjer som kommunfullmäktige 

fastställt 

  
Ech 

 

B 1.2 Upptagande av kortfristiga lån för en tid av högst tolv 

månader, enligt kommunfullmäktiges fastställda 

regler 

 
Ech 

 

B 1.3 Förlänga och omplacera lån enligt 

kommunfullmäktiges fastställda regler 

 
Ech 

 

B 1.4 Placera likvida medel högst ett år enligt av 

kommunfullmäktige fastställda regler 

 Ech  

B 1.5 Villkorsändring av tidigare beslutade 

borgensåtaganden 

 
Ech 

 

B 1.6 Utfärdande av lagsökningsärenden och 

betalningsföreläggande 

 
Ech 

 

2. Utdelning 

B 2.1 Beslut om utdelning av stipendier 
 

Ech 
 

B 2.2 Utdelning från förvaltade stiftelser 
 

Ech 
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3. Försäljning av material och inventarier 

B 3.1 Försäljning av material och inventarier till ett värde 

upp till högst 1 prisbasbelopp 
 Ech  

B 3.2 Försäljning av material och inventarier till ett värde 

mellan 2 och 5 prisbasbelopp 

 
Ksau 

 

4. Avskrivning eller nedskrivning av fordran och andra tillgångar 

B 4.1 Avskrivning av kommunens fordringar enligt 

fastställda regler och gällande redovisningsprinciper 

 Ech  

5. Övrigt 

B 5.1 Fastställande av förteckning över beslutsattestanter 

och ersättare inom kommunstyrelsens förvaltning 

 Kd 
X 

B 5.2 Inom ramen för aktuellt projekt besluta om 

erforderlig offentlig medfinansiering då sådan krävs 

för erhållande av EU-bidrag och andra bidrag. 

Delegationen innefattar behörighet att underteckna 

ansökan om sådant bidrag samt 

återrapportera/redovisa sådant bidrag. 

  

 
Ech 

 

B 5.3 Fastställa kommunens internränta 
 Ech  

B 5.4 Fastställa kommunens personalomkostnadstillägg 

(PO-tillägg) 

 Ech  

B 5.5 Besluta i ärende om ansökan om ersättning 

enligt modell för ersättning till de 

privatpersoner som tar emot flyktingar i sitt 

hem. 

Principiella beslut 

samt beslut av 

större vikt beslutas 

av kommun-

styrelsen, t.ex. 

beslut om avslag 

som inte beror på 

rena formaliafel i 

ansökan, samt 

beslut om att kräva 

återbetalning. 

 

 

 

 

 

KD 

 

 

 

 

X 

 

 
 

C. Upphandling 

Nr Ärende Lagrum m.m. Delegat 

(lägsta) 

Får 

vidare- 

delegeras 

C 1  
Beslut om deltagande i upphandling som har 

genomförts eller kommer att genomföras av annan 

myndighet/organisation med ett kontraktsvärde upp 

till 5 mnkr. 

Gäller alla typer 

av upphandlingar 

(ramavtal/uppdrag 

/varor/ 

koncession) som 

enbart avser den 

egna nämnden. 

 
 

Kch 

 

C 2 Beslut om deltagande i upphandling som har 

genomförts eller kommer att genomföras av annan 

myndighet/organisation eller beslut om att genomföra 

upphandling tillsammans med andra upphandlande 

myndigheter/organisationer med ett totalt 

kontraktsvärde över 5 mnkr. 

Gäller alla typer 

av upphandlingar 

(ramavtal/uppdrag 

/varor/ 

koncession) som 

enbart avser den 

egna nämnden. 

 
 

Uphch i 

samråd med 

Kch 
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C 3 Beslut om deltagande i kommunövergripande 

upphandling som har genomförts eller kommer att 

genomföras av annan myndighet/organisation med ett 

kontraktsvärde upp till 5 mnkr. 

Gäller alla typer 

av upphandlingar 

(ramavtal/ 

uppdrag/ tjänste- 

koncession). 

 
Uphch i 

samråd med 

Kch 
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C 4 Beslut om deltagande i kommunövergripande 

upphandling som har genomförts eller kommer att 

genomföras av annan myndighet/organisation med ett 

kontraktsvärde över 5 mnkr. 

Gäller alla typer 

av upphandlingar 

(ramavtal/ 

uppdrag/ tjänste- 

koncession). 

Ej delegerat, 

beslut fattas av 

Kommun- 

styrelsen 

 

C 5  

Besluta att godkänna upphandlingsdokument för 

upphandling med ett totalt kontraktsvärde mellan 

direktupphandlingsgräns och 5 mnkr. 

Gäller alla typer 

av upphandlingar 

(ramavtal/uppdrag 

/ tjänste- 

koncession) som 

enbart avser den 

egna nämnden. 

 
 

Kch 

 

C 6  
 

Godkänna upphandlingsdokument och för 

upphandling av entreprenad gällande bygg, 

anläggning eller mark med ett totalt kontraktsvärde 

under 45 mnkr. 

Avser 

entreprenad- 

upphandlingar 

som enbart avser 

den egna 

nämnden. Gäller 

ej tjänste-/drifts- 

entreprenader 

 
 

 
Kch 

 

C 7 
Godkänna upphandlingsdokument för 

kommunövergripande upphandling med ett totalt 

kontraktsvärde upp till 5 mnkr. 

Gäller alla typer 

av upphandlingar 

(ramavtal/uppdrag 

/ tjänste- 

koncession). 

 
 

Uphch 

 

C 8 Godkänna upphandlingsdokument för 

kommunövergripande upphandling med ett totalt 

kontraktsvärde över 5 mnkr. 

Gäller alla typer 

av upphandlingar 

(ramavtal/uppdrag 

/ tjänste- 

koncession). 

Ej delegerat, 

beslut fattas av 

Kommun- 

styrelsen 

 

C 9 Godkänna upphandlingsdokument för kontors- 

/nämndspecifik upphandling med ett totalt 

kontraktsvärde över 5 mnkr. 

 
Respektive 

nämnd 

 

C 10 Beslut att inte lämna ut allmänna handlingar eller att 

lämna ut handlingar med förbehåll i pågående 

upphandlingsärenden 

OSL 19 Kap. 3 §, 

31 kap 16 § 
Uphch 

 

C 11 Rätt att avge yttrande i överprövning av 

upphandlingsärende i mål, vid domstol eller annan 

myndighet. Gäller även rätt att anlita ombud för 

sådan talan. Delegationen omfattar även att ta 

ställning till om beslut eller dom ska överklagas 

  

Uphch 

 

C 12 Besluta om tilldelningsbeslut eller att avbryta 

upphandling, för upphandling med ett totalt 

kontraktsvärde upp till direktupphandlingsgräns. 

 
Ench 

 

C 13  

Besluta om tilldelningsbeslut eller att avbryta 

upphandling med ett totalt kontraktsvärde över 

direktupphandlingsgräns. 

Gäller alla typer 

av upphandlingar 

(ramavtal/uppdrag 

/varor/ 

tjänstekoncession) 

. 

 

 
Uphch 
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C 14 
Besluta om tilldelningsbeslut eller att avbryta 

kommunövergripande upphandling. 

Gäller alla typer 

av upphandlingar 

(ramavtal/uppdrag 

/ tjänste- 

koncession). 

 
 

Uphch 

 

C 15 Rätt att teckna avtal efter kontors-/nämndspecifik 

upphandling med ett kontraktsvärde över 0.5 mkr. Alla typer av 

avtal. 

 
Kch 

 

C 16 Rätt att teckna avtal efter kommunövergripande 

upphandling. 

 
Uphch 

 

C 17  
Rätt att besluta om avrop med värde överstigande 4 

basbelopp från gällande ramavtal inom årligen 

beslutad budget samt hantera utlämning av 

handlingar och sekretessbeslut relaterade till sådana 

avrop. 

Avrop utifrån 

gällande ramavtal 

understigande 

fyra basbelopp 

betraktas som 

verkställighets- 

beslut. 

 
 

Ench 

 

 
 

D. Plan- och exploateringsfrågor 

Nr Ärende Lagrum m.m. Delegat 

(lägsta) 

Får 

vidare- 

delegeras 

1. Planärenden 

D 1.1 Beslut om överenskommelse med sökanden att 

planbesked får lämnas senare än inom fyra månader 
 

Kch X 

D 1.2 Beslut om planbesked och planuppdrag  Sbu  

D 1.3 För detaljplaner och områdesbestämmelser som 

handläggs med utökat förfarande eller normalt 

planförfarande, besluta att skicka förslaget på 

samråd, låta planförslaget granskas eller ställas ut 

samt informera om planförslaget 

  
 

Sbu 

 

D 1.4 För detaljplaner och områdesbestämmelser som 

handläggs med standardförfarande, begränsat 

standardförfarande, förenklat standardförfarande 

eller enkelt planförfarande, besluta att skicka 

förslaget på samråd 

  
 

Sbu 

 

D 1.5 För detaljplaner och områdesbestämmelser som 

handläggs med standardförfarande eller enkelt 

planförfarande, besluta att låta planförslaget 

granskas eller ställas ut samt informera om 

planförslaget. 

  
 

Kch 

 
 

X 

D 1.6 Beslut i fråga om miljöpåverkan 6 kap 7 § MB Kch X 

D 1.7 Beslut om genomförandet av detaljplanen, 

programmet eller ändring av detaljplan som kan 

antas medföra en betydande miljöpåverkan 

  
Kch 

 
X 

D 1.8 Begära planeringsbesked hos länsstyrelsen  Kch X 
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2. Köp, försäljning, hyra, andra nyttjanderätter, pant och dylikt 

D 2.1 Utsträckning, nedsättning, dödning, sammanförning 

och relaxation av inteckningar samt uttagande och 

utbyte av pantbrev och dylika åtgärder 

  

Kch 
 

X 

D 2.2 Köp, försäljning eller byte av fastighet eller 

fastighetsdel och mottagande av gåvobrev rörande 
fast egendom upp till 15 prisbasbelopp. 

  

Kch 
 

X 

D 2.3 Köp, försäljning eller byte av fastighet eller 

fastighetsdel och mottagande av gåvobrev rörande 

fast egendom över 15 prisbasbelopp 

  

Sbu 
 

D 2.4 Tillförsäkra kommunen eller belasta kommunens 

mark med servitut, ledningsrätt, vägrätt eller 

nyttjanderätt eller medverka till ändring eller 

upphävande av sådana rättigheter upp till 15 

prisbasbelopp 

  
Kch 

 

X 

D 2.5 Tillförsäkra kommunen eller belasta kommunens 

mark med servitut, ledningsrätt, vägrätt eller 

nyttjanderätt eller medverka till ändring eller 
upphävande av sådana rättigheter över 15 

prisbasbelopp 

  

Sbu 

 

D 2.6 Köp, försäljning samt hyra och uthyrning av 

byggnad på ofri grund till ett värde av 

upp till 15 prisbasbelopp 

Vid uthyrning ska 

det i hyresavtalet 

totala 

hyresbeloppet 

under avtalstiden 
anses utgöra 

värdet. 

 

 
Kch 

 
 

X 

D 2.7 Köp, försäljning samt hyra och uthyrning av 

byggnad på ofri grund till ett värde av 

över 15 prisbasbelopp 

Vid uthyrning ska 

det i hyresavtalet 

totala 

hyresbeloppet 

under avtalstiden 

anses utgöra 

värdet. 

 
 

Sbu 

 

D 2.8 Ingå avtal om hyra, arrende och andra 

nyttjanderätter till kommunens fasta egendom 

för en tid av högst: 

a. 10 år 
b. 5 år 

  

 
a. SBU 

b. Kch 

 
 

 
b. X 

D 2.9 Uppsägning samt hävande av hyres-, arrende- och 

andra nyttjanderättsavtal samt överenskommelse 

om avflyttning avseende kommunens fasta 
egendom 

 
Kch 

 
X 

D 2.10 Rätt att godkänna underhandsförsäljning av 

fastighet eller tomträtt i vilken kommunen har 

fordran eller har åtagit sig ett förlustansvar 

förlust upp till 15 prisbasbelopp 

Underhands- 

försäljning inne- 

bär att 

kronofogde- 

myndigheten 

genomför 

försäljning på ett 

annat sätt än 

genom auktion, 

t ex att fast 

egendom säljs 

genom att anlita 

fastighetsmäklare 

 
 
 
 
 

Kch 

 
 
 
 
 

X 



46 Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning - KS 23/0124-1 Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning : Gällande delegationsordning för kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens delegationsordning 

Sid 23 av 27 

 

 

 

 

D 2.11 Rätt att godkänna underhandsförsäljning av 

fastighet eller tomträtt i vilken kommunen har 

fordran eller har åtagit sig ett förlustansvar 
förlust över 15 prisbasbelopp 

Se kommentar till 

D2.10 

 
Sbu 

 

D 2.12  
Försälja tomträtter med villkor 

Enligt 

KF:s beslut 1995- 

05-29, § 53 och 

2008-06-12, § 76 

 
Kch 

 

X 

D 2.13 Upplåta tomträtt i fastigheter samt reglera avgälder 

för fastigheter upplåtna med tomträtt 

Enligt KF:s 

direktiv 

Kch  

X 

3. Avtal och rätt att företräda kommunen som fastighetsägare 

D 3.1 Godkännande av avtalsparts överlåtelse av 

avtal eller upplåtelse i andra hand 

 
Kch X 

D 3.2  
 

Rätt att ansöka om och godkänna förrättning samt 

att företräda kommunen vid förrättningar enligt 

fastighetsbildningslagen, anläggningslagen, 

ledningsrättslagen samt lagen om samfälligheter 

Kch har även 

delegation att 

utfärda fullmakt 

att föra 

kommunens talan 

vid förrättningar 

av skilda slag, se 

punkt A1.4 

 
 

Kch 

 
 

 
X 

D 3.3 Besluta i avtalsfrågor, till exempel: 

• Initiera förhandling om ändringar i avtal 

• Förhandla om och godkänna förlikning 

• Häva avtal vid avtalsbrott 

  
Kch 

 
X 

D 3.4 Teckna planavtal  Kch X 

D 3.5 Väcka talan samt företräda kommunen inför 

domstol i ärenden om tomträttsregleringar 

 
Kch X 

D 3.6  
 
 
 
 
 

 
Lämna yttrande i remisser och samråd som rör 

kommunen som fastighetsägare 

Enkäter och andra 

förfrågningar som inte 
har karaktären av en 

remiss där 

kommunens 
ställningstagande 

efterfrågas utan är av 

karaktären där 

information om 

kommunen efter- 

frågas kan besvaras 
inom ramen för 

verkställighet av den 

vars verksamhets- 
område berörs. 

 
Svar på remisser av 

principiell karaktär ska 

besvaras av nämnd. 

 
Se även punkt A7.1 

 
 
 
 
 
 
 

Kch 

 
 
 
 
 
 
 

X 
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E. HR-ärenden inom kommunstyrelsens verksamhets- 

område (kommunstyrelsen som anställningsmyndighet) 

Nr Ärende Lagrum m.m. Delegat 

(lägsta) 

Får 

vidare- 

delegeras 

1. Anställning 

E 1.1  
Anställning av kommundirektör 

 Kso efter 

samråd med 

Ks presidium 

 

E 1.2 Anställning av personal utom kontorschefer (t ex 

tillsvidareanställning, vikarie och personal med 

arbetsmarknadsstöd) 

 
Respektive 

chef 

 

E 1.3  
Anställning av kontorschef 

 Kd efter 

samråd med 

berörd nämnds 

presidium 

 

2. Förordnande av ersättare 

E 2.1 Förordnande av ersättare för kommundirektör under 

en sammanhängande tid av högst tre månader 

 
Kd 

 

E 2.2 Förordnande av ersättare för kontorschef under en 

sammanhängande tid av högst tre månader 

 
Kch 

 

E 2.3 Förordnande av ersättare för kommundirektör under 

en tid överstigande tre månader 

 
Ksau 

 

E 2.4 Förordnande av ersättare för kontorschef under en 

tid överstigande tre månader 

 
Kd 

 

E 2.5 Övriga förordnanden 
T ex tillförordnad 

enhetschef 
Närmaste chef 

 

3. Uppsägning, avsked, omplacering eller enskild överenskommelse 

E 3.1  
Avslut av anställning för kommundirektör 

 Kso efter 

samråd Ks 

presidium 

 

E 3.2  
Avslut av anställning för kontorschef 

 Kd efter 

samråd med 

berörd nämnds 

presidium 

 

E 3.3 Avslut av anställning för övrig personal  
Kch 

 

E 3.4 Omplacering/förflyttning av personal inom 

respektive kontor 

 
Kch 

 

E 3.5 Omplacering/förflyttning av personal mellan olika 

kontor 

 
Pch 

 

4. Varsel 

E 4.1 Varsel till berörd arbetstagare samt 

arbetstagarorganisation 
 Pch  
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5. Avstängning 

E 5.1  
Avstängning av kommundirektören 

 Kso efter 

samråd Ks 

presidium 

 

E 5.2  

Avstängning av kontorschef 

 Kd efter 

samråd med 

berörd nämnds 

presidium 

 

E 5.3 Avstängning av övrig personal 
 Pch  

6. Disciplinpåföljd 

E 6.1  
Disciplinpåföljd för kommundirektören 

 Kso efter 

samråd Ks 

presidium 

 

E 6.2  

Disciplinpåföljd för kontorschef 

 Kd efter 

samråd med 

berörd nämnds 

presidium 

 

E 6.3 Disciplinpåföljd för övrig personal  Pch  

7. Bisyssla 

E 7.1  
Förbud mot bisyssla för kommundirektören 

 Kso efter 

samråd Ks 

presidium 

 

E 7.2 Förbud mot bisyssla för personal förutom 

kommundirektör 

  

Kch 
 

8. Ledighet 

E 8.1 Beslut om annan ledighet för kommundirektören än 

vad som följer av lagar och avtal 

 Kso efter 

samråd Ks 

presidium 

 

E 8.2 Beslut om annan ledighet för personal, förutom 

kommundirektören, än vad som följer av lagar och 

avtal 

  
Kch 

 

9. Kurser, resor, representation m m 

E 10.1  

Förtroendemännens deltagande i kurser, 

konferenser och dyl. 

Beslut på särskild 

blankett som finns 

som bilaga till 

arvodes- 

reglementet 

 
 

Kso 

 

E 10.2  

Kommunstyrelsens ordförandes deltagande i kurser 

och dyl. 

Beslut på särskild 

blankett som finns 

som bilaga till 

arvodes- 

reglementet 

 
 

Ksvo 
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F. HR-ärenden inom hela kommunstyrelsens verksamhets- 

område (kommunstyrelsen som kommunens centrala 

arbetsgivarorgan) 

Nr Ärende Lagrum m.m. Delegat 

(lägsta) 

Får 

vidare- 

delegeras 

1. Föra kommunens talan 

F 1.1 Med eventuellt biträde av Sveriges kommuner och 

region (SKR) föra kommunens talan i mål och 

ärenden som rör förhållandet mellan kommunen 
som arbetsgivare och dess arbetstagare innefattande 

rätt att föra arbetsrättsliga tvisteförhandlingar 

  
Pch 

Kch 

 

 
2. Kollektivavtal 

F 2.1 Rätt att på kommunens vägnar teckna kollektivavtal 
 Pch  

3. Stridsåtgärd 

F 3.1 Beslut om stridsåtgärd 
 Ksau  

 
4. Förflyttning, omplacering och förändring av sysselsättningsgrad 

F 4.1 Förflyttning och omplacering av personal mellan 

nämnder 

 
Pch 

 

F 4.2 Förändring av sysselsättningsgrad för 

tillsvidareanställningar 

 Pch  

5. Lönesättning, pension, ledighet 

F 6.1 Lönesättning och lönetillägg som avviker 

från kommunens personalpolitiska 

riktlinjer, lönepolicy och fastställda ramar 

  

Pch 
 

F 6.2 Fastställande av pensionsbelopp samt övriga belopp 

rörande pension 
 Pch  

F 6.3 Beviljande av ledighet med lön för kurser för 

fackliga förtroendemän, som ej täckts in vid 

överläggning 

 

LFF 
 

Pch 
 

7. Enskilda överenskommelser 

F 7.1 Förhandla, träffa överenskommelse samt godkänna 

överenskommelser rörande förhållandet mellan 

kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare, 
utom beträffande 11-14 § lagen om 

medbestämmande i arbetslivet 

  

Pch 

 

F 7.2 Förtur till bostad för personal i konkurrensutsatt 

verksamhet 

 
Pch 

 

8. Utredning om trakasserier, kränkande särbehandling, oegentligheter och dylikt 

F 8.1 Initiera och starta upp utredning om trakasserier, 

sexuella trakasserier eller kränkande särbehandling 

 
Pch 

 

F 8.2 Initiera och starta upp utredning om oegentligheter 
 Pch  

F 8.3 Initiera och starta upp utredning som rör enskilda 

arbetstagare i övriga fall 

 
Pch 
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G. Skydds-, säkerhets och totalförsvarsärenden 

Nr Ärende Lagrum m.m. Delegat 

(lägsta) 

Får 

vidare- 

delegeras 

G 1 
Interna skydds- och säkerhetsåtgärder i kommunens 

verksamhet 

 Kd 

Säkch 
Säkskyddsch 

 

G 2 
Beslut om åtgärder vid akuta hot och säkerhetsrisker 

mot kommunala anläggningar 

 Kd 

Säkch 

Säkskyddsch 

 

G 3 Beslut om säkerhetsprövning av personal i 

säkerhetsklassad befattning (enl. särskilt beslut i 

kommunstyrelsen) 

 Kd 

Säkch 

Säkskyddsch 

 

G 4 Beslut om rekrytering, utbildning och övning av 

personal i kommunens freds- och krigsorganisation 

samt registrering och placering av sådan personal 

 Kd 

Säkch 

Säkskyddsch 

 

G 5 Beslut i ärenden om förmåner, ledighet och fritid 

samt 

disciplinansvar för totalförsvarspliktiga som fullgör 

civilplikt 

 Kd 

Säkch 

Säkskyddsch 

 

G 6 Samverkansöverenskommelser med myndigheter 

och organisationer i totalförsvarsärenden 

 Kd 

Säkskyddsch 

 

G 7  
Yttranden vid antagande av hemvärnsmän 

 Kd 

Säkch 

Säkskyddsch 

 

G 8 
Yttranden vid ansökan om tillstånd för allmän 

kameraövervakning 

 Kd 

Säkch 

Säkskyddsch 

 

G 9 
Beslut om säkerhetsprövning av personal i 

säkerhetsklassad befattning 

 Kd 

Säkch 

Säkskyddsch 

 

G 10 Begäran om handräckning hos Kronofogden 

avseende borttagande av egendom på kommunägd 

fastighet 

 Kso 

Kd 

Säkch 

 

G 11 Beslut i arbete med risk och sårbarhetsanalys samt 

plan eller annat arbete enligt lag (2006:544) om 

kommuners och landstings åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd 

beredskap 

  

Tu 

 

G 12 Tillfälligt förbud mot förtäring av alkohol på 

offentlig plats 

 
Kd 

 

X 
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H. Kommunstyrelsen som arkivmyndighet 

Nr Ärende Lagrum m.m. Delegat 

(lägsta) 

Får 

vidare- 

delegeras 

H 1  
Fatta beslut på arkivmyndighetens vägnar som inte 

är principiella eller av större vikt 

Arkivlag 

Riktlinjer för 

arkiv 

 
Ark 

 

 
 

--- 
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Behöriga delgivningsmottagare för 
Kommunstyrelsen 

 
Vem som har behörighet att ta emot delgivning för nämnder i Upplands-Bro 

kommuns räkning regleras i reglemente med gemensamma bestämmelser för 

den politiska organisationen. 
 

Enligt 27 § sker delgivning med nämnden med ordföranden, kommun- 

direktören, kontorschefen eller annan anställd som nämnden beslutar. 
 

Utöver de funktioner som finns uppräknade i 27 § har följande funktioner 

behörighet att ta emot delgivning för Kommunstyrelsens räkning: 
 

Kommunledningskontoret: 
 

• Avdelningschef 

• Enhetschef 

• Registrator 

Samhällsbyggnadskontoret: 

• Avdelningschef 

• Enhetschef 

• Registrator 

• Handläggare inom enheten Mark- och naturförvaltning 
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Kommunledningskontoret 

Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Maria Lundström 

Projektchef 

Kommunledningskontoret 

Maria.lundstrom@upplands-bro.se 

2023-02-17 KS 22/0567 

Kommunstyrelsen 
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Revidering av modell för styrning och ledning 
av kommunens bolag 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

Kommunfullmäktige beslutar att ge samtliga helägda kommunala bolag i 

uppdrag att revidera respektive bolagsordning så att styrelsens sammansättning 

endast består av ledamöter, vilket innebär att suppleantposterna utgår. 

Sammanfattning 

Den 19 oktober 2022 §131 beslutade kommunstyrelsen om att ge 

kommundirektören i uppdrag att se över och lämna förslag på en ny modell för 

styrning och ledning av kommunens helägda bolag. Bakgrunden till uppdraget 

är att kommunen genomgår övergripande och strategiska förändringar. Detta 

med anledning av kommunens tillväxt samt förändringar i vår omvärld, vilket 

ställer högre krav på tätare koncernsamverkan mellan kommunen och dess 

bolag med inriktning mot vidareutvecklad ekonomisk och social hållbarhet.  

Kommunfullmäktige beslutade den 14 december 2022 § 58 om att tillstyrka 

förslag om ändring av bolagsordningen i kommunens samtliga helägda bolag 

om lägst antal ordinarie ledamöter till tre. Kommunens tre bolag har därefter 

reviderat respektive bolagsordning till lägst antal ledamöter till tre. Det har i 

efterhand framkommit att uppdraget inte var tillräckligt tydligt gällande 

ersättare/suppleanter, varför en ytterligare revidering är nödvändig.  

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 15 februari 2023 § 29–31 valdes 

tre ledamöter till styrelserna och samtliga val till ersättare/suppleanter 

bordlades.  

Kommunledningskontoret föreslår, med hänsyn till ovan, att kommunstyrelsen 

beslutar om att föreslå kommunfullmäktige att ge samtliga helägda kommunala 

bolag i uppdrag att revidera respektive bolagsordning så att styrelsens 

sammansättning endast består av ledamöter, vilket innebär att 

suppleantposterna utgår. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontoret tjänsteskrivelse den 17 februari 2023
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Kommunledningskontoret 

Datum Vår beteckning 2 (2) 
2023-02-17 KS 22/0567 

Barnperspektiv 

Beslut om suppleanter utgår från bolagsordningarna bedöms inte ha en direkt 

påverkan på barn- och ungas förutsättningar. En välfungerande styrning av 

kommunens bolag bedöms däremot stärka barn- och ungas livsmiljö.   

Kommunledningskontoret 

Ida Texell 

Kommundirektör Maria Lundström 

Strategisk chef  

Beslut sänds till 

 Samtliga helägda bolag
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Kommunledningskontoret 
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Sara Lauri 

Administrativ chef  
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Underskrifter av skrivelser, avtal, kontrakt och 
borgensförbindelser mm – firmatecknare 

Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen och dess utskotts utgående skrivelser,
köpehandlingar, avtal, kontrakt, låne- och borgensförbindelser,

fullmakter och liknande handlingar ska undertecknas av:

 Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Kjos (M)

 Kommunstyrelsens förste vice ordförande Hans Åberg (L)

 Kommunstyrelsens andre vice ordförande Camilla Janson (S)

två i förening eller var och en av dessa i förening med någon av följande 

personer:  

 Kommundirektör Ida Texell

 Ekonomichef Ola Fagerstedt

 Personalchef AnnCatrin Brattström

 Kommunikations- och digitaliseringschef Sara Eklind

 Samhällsbyggnadschef Thomas Lenell 

 Administrativ chef Sara Lauri

2. Handlingar rörande upptagande av kortfristiga lån (högst sex månader)
undertecknas av: 

 Ekonomichef Ola Fagerstedt eller

 Kommundirektör Ida Texell

Sammanfattning 

Enligt 24 § i Kommunstyrelsens reglemente ska Kommunstyrelsen bestämma 

hur utgående skrivelser, köpehandlingar, lån, borgensförbindelser, fullmakter, 

avtal och andra liknande handlingar ska undertecknas. Med anledning av att 

Ola Fagerstedt är ny ekonomichef sedan den 1 februari 2023 behöver beslutet 

revideras.  

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 14 februari 2023
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Kommunledningskontoret 

Datum Vår beteckning 2 (2) 
2023-02-14 KS 20/0674 

Barnperspektiv 

En fungerande ekonomihantering är en förutsättning för att den kommunala 

verksamheten ska fungera, vilket i sin tur påverkar barn i deras dagliga liv. 

Kommunledningskontoret 

Ida Texell 

Kommundirektör Sara Lauri  

Administrativ chef 

Beslut sänds till 

 Ekonomiavdelningen

 Juridikfunktionen
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Kommunledningskontoret 

Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Erik Sahlin 

Kommunledningskontoret  

Erik.Sahlin@upplands-bro.se 

2023-02-24 KS 23/0003 
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Underlag till budget 2024 med planering för 
2025-2026 - Kommunstyrelsen 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen mottar underlag till budget 2024 med planering 2025–2026 
för Kommunstyrelsen för fortsatt politisk beredning. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade den 1 februari 2023 att ge samtliga nämnder i 

uppdrag att ta fram ett underlag till budget 2024 med planering för 2025–2026. 

Även Kommunstyrelsen ska redovisa ett underlag till budget bestående av en 

analys av nuläget, en omvärldsanalys samt budget 2024–2026. 

Kommunstyrelsens underlag redovisas i bilaga 1. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 24 februari 2023

Barnperspektiv 

I samband med att budgetramar sätts ska påverkan på barnens situation och 

barnens bästa tas i särskilt beaktande.    

Kommunledningskontoret 

Ida Texell 

Kommundirektör Ola Fagerstedt 

Ekonomichef 

Bilagor 

1. Underlag till budget 2024 med planering för 2025–2026
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Kommunstyrelsen 
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1 Analys av nuläge 
Nuläge 

År 2022 har påverkats av nya risker och hot och stora förändringar i världen. Alla dessa 
skeenden och förändringar påverkar det kommunala uppdraget. 

Kommunstyrelsen fattade beslut under 2022 om flera uppdrag som stärker 
krisberedskapen, det civila försvaret samt stärker förmågan och kapaciteten i Upplands-
Bro kommun. Arbetet med säkerhetsskyddsanalys lägger en grund för 

säkerhetsskyddsplanen som i sin tur skapar förutsättningar för krigsorganisation och 
krigsplacering. 

Att skapa en effektiv och god service till våra medborgare står i fokus när verksamhet 
utvecklas. Under perioden har utvecklingsarbetet avseende digitalisering fortsatt, 
utvecklingsarbetet föranledde att Upplands-Bro belönades med en finalistplats som 

Årets digitaliseringskommun på Kvalitetsmässan. 

Upplands-Bros ambitioner avseende ett näringsliv i toppklass har omsatts i flera olika 

nya arenor, träffpunkter och vidtagna åtgärder. Målsättningen är att Upplands-Bro 
kommun ska ha fler arbetstillfällen än medborgare. 

Trygghet är en högt prioriterad fråga och under år 2022 har flera områden utvecklats 

och stärkts. Bland annat har en undersökning genom Tryggare Sverige genomförts där 
fokus handlar om att stärka förutsättningarna för näringslivet. Genom de mätningar som 

genomförts visar utvecklingen på att åtgärderna ger resultat. Den nya 
samverkansöverenskommelsen och de nya medborgarlöftena med polisen och beslutet 
om att utveckla en modell med stöd av GVI stärker förflyttningen mot ett säkert och 

tryggt Upplands-Bro. 

Strategier 

Strategiavdelningen är en nyinrättad avdelning inom Kommunledningskontoret. 2023 är 
avdelningens första verksamhetsår och det är därför tidigt att analysera nuläget. 
Avdelningen arbetar huvudsakligen med strategi för kommunens övergripande 

utveckling inom områdena Näringsliv, arbetsmarknad, hållbarhet, Agenda 2030 samt 
utvecklar och driver kontorsövergripande strategifrågor och projekt. Under det första 

verksamhetsåret kommer processer för ett kontorsövergripande arbetssätt i strategiska 
frågor att utvecklas. Arbetet sker alltid utifrån perspektivet medborgaren först. 

Medborgarfokus 

Ett medborgarfokus genomsyrar Kommunstyrelsens avdelningar och enheter. 
Avdelningarna ska förenkla vardagen för våra meborgare, företag och föreningar genom 

digitala välfärdstjänster och hur kommunen kommunicerar externt. Flera olika 
verksamheter jobbar aktivt med att lansera e-tjänster som ska underlätta medborgarens 
kontakt med kommunen. 

Trygghet och säkerhet 

Under 2022 prioriterades bland annat återuppbyggnaden av det civila försvaret och 

fortsatt stärkt krisberedskap. Så även utbildning inom civilt försvar för samtliga 
medarbetare och politiker, i riktlinje med ”Överenskommelsen om kommuners arbete 
med civilt försvar” mellan MSB, SKR och kommuner. En digital utbildning skapades 

och publicerades. 

Prioritering 2022 var ökad trygghet för kommuns medborgare och de som vistas och 
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verkar i kommunen. Satsningar skedde på det operativa arbetet i form av riktad 

bevakning ("kommunväktare"), nattvandring och uppsökande/förebyggare i form av 
fältassistenter. Upplands-Bro fortsatte arbete enligt modellen EST (Effektiv Samordning 

för Trygghet) och IT-verktyget Embrace. Enhetens uppdrag och samordning har också 
ökat under 2022, bland annat till följd av nya uppdrag inom folkhälsa och föräldrastöd. 
Två projekt har påbörjats 2022. Det ena avser implementering av GVI 

(Gruppvåldsintervention) med avsikt att minska det grova och dödliga våldet sprunget 
ur kriminella grupperingar. Det andra avseende förstärkt situationell prevention, som 

omfattar bland annat en kamerabevakningsstrategi samt en utredning av förutsättningar 
för lokal platssamverkan i Kungsängen. Ett projekt har avslutats, ”Unga och 
samhällstillit”. 

Under 2022 har ett medborgarlöfte från kommun och polis arbetats fram (bland annat 
genom flertalet medarbetar- och medborgardialoger) och beslutats, samt en 

samverkansöverenskommelse mellan kommun och polis inletts. 

Beslutsprocesser 

Kommunen har sedan 2020 ett stort fokus på att möjliggöra effektiva och digitala 

politiska beslutsprocesser i alla led. Under början av 2023 kommer en ny digital lösning 
för kommunens förtroendevalda vara på plats. För att fortsätta arbetet med att 

säkerställa rättssäkert och effektivt arbete och samtidigt skapa modernare arbetssätt 
både inom kanslienheten och kommunen i stort behöver kommunen uppdatera 
ärendehanteringssystemet, antingen genom att uppgradera det som redan finns eller 

upphandla ett nytt. För att säkerställa en långsiktig tillgång till information och för att 
tillgodose våra medborgares rätt till insyn behöver kommunen även ett system för 

bevarande (e-arkiv). 

Upphandling och avtal 

Kommunens gränsdragning avseende anskaffning och upphandling behöver förändras 

och tydliggöras inom samtliga kommunens verksamheter. 

Upphandlingsenheten vill ta ett större ansvar för att hantera samtliga anskaffningar som 

är kopplade till Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). Det skulle inbegripa att även 
direktupphandlingar och avrop via förnyad konkurrensutsättning såväl som sedvanliga 
upphandlingar skulle hanteras inom upphandlingsenheten istället för som idag ute i 

respektive verksamhet där kunskapen om LOU är låg. 

Vidare behöver kommunens avtalshantering av ingångna avtal utvecklas. Ett fåtal avtal 

finns idag inlagda i kommunens avtalskatalog och av dessa följs ett fåtal upp.  

Kompetensförsörjning 

Under 2023 sjösätts nya delar i den kompetensstrategi som är framtagen under hösten 

2022. Det innebär en del ökade kostnader i form av digitaliserade processer och aktivt 
searcharbete via LinkedIn. Kommunen behöver också kvalitetssäkra 

rekryteringsprocessen genom att ha ett större fokus på kandidaternas upplevelse - alltså 
även de som inte får jobbet. Det kommer att ske genom kontinuerlig mätning. Ett 
rekryteringssystem har upphandlats och implementeras under år 2023. 

En kompetensmodul implementeras under 2023 för att synliggöra gap på individ, 
gruppnivå och organisationsnivå. Men den kommer också att möjliggöra sambrukning 

av kompetenser. Under 2024 ska en lärplattform implementeras för att kunna skapa 
digitala utbildningar, tillgängliggöra utbildningar till hela organisationen och enkelt 
följa upp på individnivå via kompetensmodulen. 
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Samhällsbyggnadsutveckling 

Takten i exploatering ökar och flera stora exploateringsprojekt är igång samtidigt inom 
kommunen. Detta kommer medföra ett utökat behov av kompetens inom exempelvis 

upphandling, juridik och registratur. 

Hur kommunen tar hand om fastigheter och fastighetstillbehör behöver utvecklas. Detta 
omfattar såväl organisation som budget. Viss driftsbudget för underhåll av byggnader 

och andra fastighetstillbehör är nödvändig. 

Andra utvecklingsområden inom området: 

 Framtagande om omsättande av gestaltningspolicy 

 En effektivare hantering kring planprocesser 

 Framtagande av markstrategi- och parkeringsstrategi 

 Lokalförsörjning inom ramen för fastighetsnämndens uppdrag 

 Hur arbetet sker kring markanvisningar behöver utvecklas. 
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2 Omvärldsanalys 
Trygghet och säkerhet 

I och med det försämrade säkerhetspolitiska läget i världen behöver prioriteringar göras 
kopplat till civilt försvar och inom ramen för totalförsvaret. Det handlar bland annat om 

att höja medarbetares kunskap om kommunens roll i totalförsvaret, verksamheters 
skyldigheter kopplat till höjd beredskap, upprättande av krigsorganisation mm. 

SKR har presenterat tio trender som kan komma att påverka det kommunala uppdraget, 

varav en är: 

Ökad medvetenhet om samhällets sårbarhet 

 "Bränder, översvämningar, cyberattacker, pandemier och terrorism har gjort oss 
medvetna om samhällets sårbarhet. Kostnader för att hantera och förebygga är 

höga men priset för att inget göra kan bli oöverstigliga." 

Sannolikt kommer dessa frågor att prioriteras under en tid framöver, kommunen 
behöver fortsätta utveckla arbetet och lägga resurser inom området. 

Ökad trygghet och tillgänglighet till kommunens alla platser ökar möjligheterna till ett 
lustfyllt liv och en hållbar hälsa för kommunens alla medborgare. Brottsförebyggande 

arbete och preventivt arbete i samarbete inom kommunen men även med polisen är 
grundläggande. Upplands-Bro ska vara ett sammanhållet och jämlikt samhälle där 
rättigheter tas till vara och där individer har ett ansvar gentemot sina medmänniskor. 

Många i Upplands-Bro upplever sig otrygga. Prioritering 2024 och framåt är fortsatt 
ökad trygghet för kommunmedborgare och de som vistas och/eller verkar i kommunen. 

Detta innebär också en målsättning att inte längre kategoriseras som ett utsatt område av 
NOA (Nationella Operativa Avdelningen, Polismyndigheten). Detta arbete sker på 
många plan, både strategiskt och operativt, både preventivt och åtgärdande. I dialog 

med Länsstyrelsen Stockholm och nätverket BRON samt tät dialog med lokalpolis och 
input från NOA inhämtas kunskap både avseende vilka indikatorer som medför att 

Råby/Finnsta är klassat som utsatt område samt vilka förebyggande insatser som kan ge 
effekt på dessa. 

När det gäller otrygghet används bland annat över SKRs öppna jämförelser för att finna 

kommuner som haft en stor otrygghet och minskat denna, för att hitta lärande exempel. 
Det går också se på polisens trygghetsmätning samt BRÅS Nationella 
Trygghetsundersökning och NKI avseende företagsklimat. 2022 har Upplands-Bro 

kommun genom Trygghets- och preventionsenheten också genomfört egna 
trygghetsmätningar både riktade till företagare och medborgare, genomfört 

Stockholmsenkäten till unga, samt gjort en kartläggning avseende alkohol och narkotika 
bland vuxna medborgare. Dessa blir ett viktigt arbetsverktyg och riktmärke för att 
identifiera fokusområden samt söka effektmätta insatser med bäring på dessa, och finna 

nya vägar att arbeta. 

Under vintern 2022-2023 har Stockholm drabbats av en våldsvåg som kommer att 

innebära ytterligare förflyttningar i arbetet, och dialog hålls över länet kring att arbeta 
med fysisk närvaro, att arbeta förebyggande med den yngre målgruppen, att arbeta riktat 
mot det grova våldet. Inför att lagen om kommuners brottsförebyggande ansvar antas, 

sker kunskapsinhämtning genom bland annat dialog med BRÅ, SKR och Länsstyrelsen. 
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Tillgänglighet 

Förväntningarna på tillgänglighet och service ökar och därmed blir det viktigt för 
kommunen att möta detta behov med nya lösningar. Det är också viktigt hur ärenden 

hanteras och hur det arbetas med service och bemötande. En av de tio trenderna från 
SKR är kopplad till tillit. Det är därmed viktigt att ha en likvärdig och säker hantering 
av både betalningar och rutiner kring kund- och leverantörsreskontra. Det är också 

viktigt med ett pålitligt och uppdaterat systemstöd som möjliggör både analyser men 
också förbättring/utveckling. För att tillmötesgå behov av tillgänglighet och service 

kommer ekonomiavdelningen att utveckla e-tjänster samt påbörja ett arbete för att byta 
ekonomisystem. Ekonomiavdelningen har haft kontakt med flera kommuner som 
genomfört upphandlingar av nya ekonomisystem för att ta lärdom av deras erfarenheter 

av systemutveckling och upphandling, bl.a. Säffle och Enköping. 

Resursutnyttjande 

2023 är ett utmanande år ekonomiskt. Utifrån det är det än viktigare för kommunen och 
dess verksamheter att säkerställa att de ekonomiska resurserna hanteras på ett 
genomtänkt sätt. Många kommuner i Sverige väljer att förstärka sin 

upphandlingsfunktion på både politisk och verksamhetsnivå exempelvis genom att 
inkludera avtalshantering för verksamhetsstrategiskt viktiga avtal. Upplands-Bro 

kommun som tillväxtkommun bör också fokusera på att hantera sina ekonomiska 
resurser på ett genomtänkt sätt och utöka resurser och mandat för upphandlingsenheten, 
bland annat genom en förändrad ansvarsgränsdragning för inköp och upphandling. 

Medborgarnytta 

Medborgarnytta fortsätter att vara en prioriterad område och alla medborgare, företagare 

och föreningar som vill ska kunna få sin röst hörd. Det ska vara lätt för dem att få reda 
på när kommunen erbjuder dialoger och det ska vara tydligt vad och hur man kan 
påverka. Under 2024 fortsätter arbetet med att erbjuda fysiska som digitala dialoger för 

att lyssna in dem kommunen är till för. 

Kommunikationen ska vara målgruppsanpassad i kommunens kommunikationskanaler 

för att vara relevant. Både digitala som analoga kanaler utvecklas och på det viset stärks 
kommunikationen och samhällsinformationen. 

Med AI (artificiell intelligens) som stöd finns möjligheten att utveckla smarta digitala 

kommunikationstjänster samt vidareutveckla befintliga som skapar mer värde för 
kommunen. Webbesökarens upplevelse kommer att förstärkas med hjälp av AI teknik. 

Innehållet kommer att bli mer personligt och enklare att få tillgång till. 

Arbetet med platsvarumärket prioriteras till syfte att öka kommunens synlighet, 
attraktionskraft som skapar förutsättningar att locka investerare, nya medborgare, 

besökare och stolthet bland medborgare. 

Arbetsgivarvarumärket är ett prioriterat område att kommunicera kring. Kommunen 

måste attrahera och rekrytera rätt kompetens och behålla medarbetare som bidrar till att 
kommunen kan fortsätta att erbjuda välfärdstjänster med hög kvalité. 

Digitalisering 

Omvärldsanalys kopplad till SKRs 10 trender fram mot år 2030. Utav de 10 trenderna är 
minst åtta trender starkt kopplade till digitalisering och gäller för både digitaliseringen 

av samhället och digitaliseringen av offentlig sektor. De åtta trenderna är; Ökat behov 
av livslångt lärande, Användare driver teknisk utveckling, Nya livsmönster påverkar 
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platsbundenhet, Hållbarhetsarbete ger konkurrensfördelar, Det lokala och regionala 

handlingsutrymmet utmanas, Tillitens betydelse uppmärksammas alltmer, Komplexa 
samhällsutmaningar kräver nya arbetssätt, Ökad medvetenhet om samhällets sårbarhet 

etc. 

Göra kommunen relevant i morgon 

Trenderna träffar kommunens förmåga att kunna vara relevant i morgon för dem 

kommunen är till för. Krav på effektivitet och krav på förmåga att anamma nya 
lösningar för att utföra samhällsuppdraget är stort. Det är inte ett alternativ att inte 

verksamhetsutveckla! För att åstadkomma ett effektivt förändringsarbete behöver det 
finnas både lokal kraft och central kraft. Det är ute i det lokala det måste ske mest 
underverk. Och det är där som den stora verksamhetsutvecklingen måste ske. Analysen 

är att den centrala delen behöver stärkas för det är där lösningarna realiseras som sedan 
ska ske lokalt ute i verksamheten. För de lokala resurserna kan inte åstadkomma det 

själva för de besitter inte den kompetens som behövs och de har ej flertalet av 
nödvändiga resurser för själva utvecklingen. Framåt måste det utifrån ett strategiskt tänk 
skapas centrala strukturer som gör att den lokala kraften (verksamheten) lätt kan 

anamma nya lösningar och funktioner. Det ger också en trygghet till organisationen att 
det finns en organisation som stöttar och kan ta hand om nya tjänster så det blir en stabil 

och väl fungerande vardag. Centralt behöver kompetensen stärkas med fler 
verksamhetsutvecklare och projektledare samt förvaltare av centrala plattformar och 
tjänster. Det behöver långsiktigt byggas en ny ryggrad som ger kommunen stabilitet 

över tid och som kan driva på möjliggörandet av önskade förändringar. I den resan är 
behovet av nya funktioner i organisationen som informationsarkitekt och IT-arkitekt 

nödvändiga för att kommunen ska kunna göra både rätt- och nödvändig utveckling, 

Andra områden som påverkar området 

Prisökningar 

Utvecklingen i världsekonomin och i den svenska ekonomin indikerar fortsatta 
prisökningar då bl. a. kronan är försvagad gentemot dollarn. Även fortsatta 

produktionsproblem med halvledare påverkar pris och leveranstider. Det här påverkar 
inköp av exempelvis datorer som blir dyrare. Även tjänster inom branschen spås en 
fortsatt rätt kraftig prisökning. Indikeringar på motsvarande prisökningar på uppemot 

10-15% i år 2023 görs även för 2024. 

Cybersäkerhet 

Hotaktörer fortsätter med ökade attacker av olika slag. Det är en kapprustning där 
hotaktörerna utvecklar sina förmågor varför företag och organisationer måste fortsätta 
att förbättra sin säkerhet, sina tjänster och utbilda sina användare i att hantera 

information på säkrare sätt. Det är helt nödvändigt att kommunen fortsätter att 
investerar i sin cybersäkerhet. Här krävs en stor följsamhet att ständigt röra sig i takt 

med omvärlden. 

Lagar/förordningar 

I oktober 2024 träder NIS 2 direktivet i kraft i Sverige. Det är en utveckling av NIS-

direktivet från 2016 som införlivades 2018 i Sverige genom lag (2018:1174) om 
informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster. Den svenska NIS-

regleringen innebär i korthet krav på informationssäkerhet och incidentrapportering för 
leverantörer av samhällsviktiga- och vissa digitala tjänster. Under 2023 utreder vi om 
kommunen träffas av det nya utvecklade direktivet och lag och om så är fallet göra 
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tydligt vilka insatser som då behöver genomföras fram till lagen träder i kraft oktober 

2024. 

 

Kompetensförsörjning 

Den demografiska utvecklingen i samhället innebär ökad efterfrågan av välfärdstjänster 
samtidigt som befolkningen i arbetsför ålder minskar. Nyrekrytering måste kompletteras 

med andra åtgärder, exempelvis genom att öka andelen som arbetar heltid, minska 
sjukfrånvaron och få medarbetare att stanna längre. 

Strategier och projekt 

Förändringar i omvärlden sker allt snabbare och är allt mer komplexa i sin karaktär som 
en del av globalisering, digitalisering och polarisering. Kontexten att styra, leda och 

utveckla i blir därmed alltmer komplex. Då strategiavdelningens huvudsakliga uppdrag 
är kommunens strategiska utveckling i kontorsövergripande frågor är verksamheten 

inom avdelningen i allra högsta grad påverkad av förändringar i omvärlden. Särskilt 
påtagligt är detta inom avdelningens ansvar för hållbarhet då social, ekologisk och 
ekonomisk hållbarhet bedöms ge framtida konkurrensfördelar för kommuner och 

regioner. 

Inom avdelningen drivs metodutveckling och social hållbarhet och bedömningen är att 

detta område kommer att bli allt mer viktigt och tongivande i kommunens arbete och 
positionering under kommande år, då social hållbarhet syftar till att skapa mer resilienta 
samhällen på kort och lång sikt. Även kommunens ekologiska hållbarhetsarbete 

kommer att behöva stärkas och utvecklas i takt med att kommunen växer. 

Under 2023 kommer Klimat- och miljöstrategi för kommunen att antas - vilken är 

knuten till nationella mål inom området varför bl a förändringar på regional och 
nationell nivå rörande exempelvis lagstiftning kan komma att ha påverkan på 
avdelningens arbete, samt kommunorganisationen som helhet. 

Förändringar i omvärlden och på nationell nivå som kan komma att påverka arbetet 
inom klimatområdet är följande: Vattendirektivet vilken är inskriven i svensk lag och 

ska följas. Kommunen har inte arbetat med detta tidigare. Konkreta åtgärder som 
omfattas av lagen rör bl.a.  Broviken som medför att efterföljnad av lagen kommer att 
medföra kostnader i verksamheterna. Vidare ska varje kommun ha en aktuell 

vattentjänstplan.  

Regeringen har beslutat om lagrådsremissen Vägar till hållbara vattentjänster, som ska 

skapa förutsättningar för långsiktigt hållbara vatten- och avlopptjänster. Dessa åtgärder 
kan komma att medföra åtgärder och därmed kostnader. Inom klimatområdet har även 
EU-parlamentet antagit en resolution om att ta fram en europeisk cykelstrategi. Med 

förslag på sänkt skatt på cykelrelaterade tjänster och varor, tuffare krav på kommuner 
och städer att möjliggöra cykling och fler säkra cykelgarage. Målet är att fördubbla 

antalet cykelkilometer i EU till år 2030. Reduktionsplikten är ytterligare ett exempel 
som påverkar kommunens klimatarbete. Det är beslutat att denna inte höjs, vilket många 
kommuner har räknat med i sina klimatbudgetar. Det innebär att kommunen kommer att 

behöva genomföra större insatser inom fordon och resor för att kompensera bortfallet 
om klimatmål ska uppnås. Slutligen är bedömningen rörande klimatområdet att 

förhandlingar inom EU om ett nytt klassificeringssystem av kolsänkor kan komma att 
påverka kommunen. Målet är att få ett nytt system på plats som lag senast hösten 2024. 
Bedömningen är att detta kan komma att beröra kommunen först 2025. 
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Projekten Omdaning Bro samt Nationellt Fotbollscenter med SvFF kan komma att 

förändras under 2024 då båda projekten är känsliga för det ekonomiska omvärldsläget 
med osäkerhet, inflation och ökade byggkostnader. 

Samhällsbyggnadsutveckling 

Generellt ökat fokus på hushållning med resurser, cirkuläritet och hur detta kan 
implementeras i planarbetet samt arbetet med exploatering 

Ökad kriminalitet och skjutvapenvåld ställer högre krav på hur kommunen förvaltar 
tomställda byggnader för att inte bidra till otrygga miljöer. 

Ökad digitalisering ställer högre förväntningar på kommunen som organisation att 
kunna ange hur mark är tänkt att utvecklas och användas. Större “koll” på det egna 
fastighetsbeståndet behövs. 
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3 Budget 2024-2026 – fokus på det som ska göras 
Administrativ avdelning 

 Arbetet med Europaparlamentet 2024 påbörjas under hösten 2023. 
Budgetäskandet inför Europaparlamentsvalet beräknas till ca 1,3 mnkr. 

 Fortsatt arbete med att säkerställa rättssäkert och effektivt arbete och samtidigt 
skapa modernare arbetssätt för kommunen genom ett bättre 

ärendehanteringssystem, antingen uppdatera den befintliga eller upphandla ett 
nytt. 

 För att säkerställa en långsiktig tillgång till information och för att tillgodose 

medborgarnas rätt till insyn behöver kommunen även ett system för bevarande 
(e-arkiv). Ett modernt förtroendemannaregister planeras att införas under 2024. 

Juridikenheten 

 Fortsatt fokus genom ett strukturerat arbete se över det kompetens som finns 

inom kommunen och hur den kan kan på bästa sätt komma till nytta genom egen 
analys och dialoger. 

 Framtagande av ett årshjul och regelbundna utbildningar för medarbetaren inom 
områden som tagits fram dels i dialog med verksamheterna själv och dels utifrån 

en analys av de frågor och ärenden som kommer in till kommunen. att öka 
kunskapen hos medarbetaren bidrar till ökad service och rättssäkerhet till 
kommunmedborgare vid hantering av ärenden. 

 Under 2024 tas fram ett nytt medborgarlöfte och en ny 
samverkansöverenskommelse 

Säkerhet- och beredskapsenheten 

 Fortsatta prioriteringar kring överenskommelsen om kommuners arbete med 

civilt försvar (kompetenshöjning gällande totalförsvar, grundläggande 
förberedelser i frågor av betydelse för totalförsvaret och Sveriges säkerhet & 
krigsorganisation och dess bemanning) samt överenskommelsen om kommuners 

arbete med krisberedskap(risk- och sårbarhetsanalys, utbildning och övning, 
planering, geografiskt områdesansvar & rapportering).  

 Kommunen kommer arbeta med ämnesområdena med fokus på utbildning, 
övning, upprättande av nya styrdokument, omvärldsbevakning kopplat till det 

försämrade    säkerhetspolitiska läget samt upprättande av krigsorganisation. 

 Statlig 2:4-medel används för att arbeta med krisberedskap och civilt försvar. 
Större delen av medlen får användas till personalkostnader och kostnader 

kopplat till ämnesområdena, dock finns vissa begränsningar. 

 Under 2024 kommer kommuner inte få ersättning av staten kopplat till 

säkerhetsskydd och signalskydd, kommuner behöver således se över 
ekonomiska medel för dessa områden. 

Trygghet- och preventionsenheten 

 Fortsatt arbeta för ökad trygghet och säkerhet för kommunmedborgare och 

arbete mot brott, rekrytering till kriminalitet, våld, narkotika, missbruk, 
folkhälsa och psykisk hälsa. 

 Nyrekrytering till kriminalitet blir ett viktigt fokusområde. Implementeringen av 

GVI (Gruppvåldsintervention) ska slutföras 2024 för att sedan fortsätta i 
ordinarie verksamhet i kommunen. 

 Lagändringar samt fokusområden nationellt medför bland annat ett ökat fokus 
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på hedersrelaterat våld och förtryck. Detta arbete kommer att behöva ske 

tillsammans med främst Utbildningskontoret och Socialkontoret. I arbetet med 
våld i nära relationer planeras för fler insatser riktade till medborgare i 

kommunen. 

 Utveckling av trygghetscenter planeras bl.a. genom temakvällar och 

medborgardialoger. 

 Arbetet med samverkan och samordning för trygghet genom metoden EST 

(Effektiv Samordning för Trygghet) ska fortsatt utvecklas, breddas och 
fördjupas. Samverkan ska ske inom både kartläggning, analys, insats och 
uppföljning - med andra aktörer internt i kommunen och externa såsom polis, 

bostadsbolag, näringsliv, föreningar. 

 Insatser med prevention inom våld, folkhälsa/psykisk ohälsa, brott, otrygghet 

samt ANDTS (Alkohol, Narkotika, Dopning, Tobak, Spel) utvecklas. Detta både 
på ett strategiskt plan samt genom vissa valda insatser samordnade direkt på 
enheten. 

 Fortsatt förebyggande arbete är av stor vikt, väktare, fältassistenter, 
nattvandrare, grannstöd med flera behöver kunna arbeta och verka i Upplands-

Bro både dag, kväll och helg. Utrymme behöver finnas för extra bevakning och 
fältnärvaro vid otrygghetsskapande händelser eller social oro. 

 En utveckling av det uppsökande arbetet riktat mot föräldrar är önskvärt, liksom 
en utökning av föräldrastöd och sambruk och samordning av detta över 

kontoren. Utveckling av arbete med utbildningssatsningar mot målgruppen 
föräldrar samt insatser för ökat nätverkande och kollektiv förmåga. 

 Behov av utbildningsinsatser för personal krävs. Att satsa på preventiva 

åtgärder, såsom kunskaps- eller evidensbaserade metoder, både socialt och 
situationellt. Fortsatt finansiering för samarbete med exempelvis 

bevakningsbolag och BID Bro utveckling platssamverkan är viktigt, då dessa 
verksamheter kompletterar det kommunen gör i egen regi. 

 Kommunen ska arbeta med att öka samverkan och samarbete med både 
näringsliv och civilsamhälle, bl.a. genom platssamverkansinspirerat arbete. 

 Arbetet runt kamerabevakning (både strategiskt och samordnande) kommer att 

systematiseras och innan 2024 formuleras ansvar för detta, enligt planering på 
Samhällsbyggnadskontoret. 

 IOP:er med Brottsofferjouren, kvinnojouren Anna samt En Frisk Generation är 
alla gällande även 2024. 

 Trots en god riktning för kommunen avseende både brott och otrygghet måste 
arbetet med att inte ha något utsatt område på NOAs lista fortgå. I dialog med 

Länsstyrelsen Stockholm och nätverket BRON samt tät dialog med lokalpolis 
och input från NOA inhämtas kunskap både avseende vilka indikatorer som 
medför att Råby/Finnsta är klassat som utsatt område samt vilka förebyggande 

insatser som kan ge effekt på dessa. 

 Under vintern 2022-2023 har Stockholm drabbats av en våldsvåg som kommer 

att innebära ytterligare förflyttningar i arbetet, och dialog hålls över länet kring 
att arbeta med fysisk närvaro, att arbeta förebyggande med den yngre 

målgruppen, att arbeta riktat mot det grova våldet med mera. 

Ekonomiavdelningen 

 Det är fortsatt prioritet med ett nytt ekonomisystemstöd & E-handelssystem som 

bl.a. möjliggör effektivare analyser och utvecklar verksamhetsstyrning och 
beslutsstöd. För att arbetet ska komma till mål krävs det förberedelser, 
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planering, upphandling och implementering. Ett äskande på 2 mnkr krävs för 

driftkostnader för att arbetet ska leda fram till att kommunen har nya system. 

 Kommunen fortsätter att jobba med service och bemötande vid hanteringen av 

ärenden. Förväntningarna på tillgänglighet och service ökar och därmed blir det 
viktigt att möta detta behov med nya lösningar. Att skapa en säker hantering av 

betalningar och rutiner kring kund- & leverantörsreskontran genom ett 
uppdaterat systemstöd. Ett fortsatt arbete med att utveckla e-tjänster för att 
tillmötesgå behov av tillgänglighet och service. 

 Kommunen fortsätter att fokusera på att säkerställa en hög kvalité inom 
upphandling genom utbildning, information och stöd till verksamheter. För att 

kunna hantera det behov som finns i kommunen behövs en utveckling inom 
området och dess uppdrag till att även omfatta direktupphandlingar, förnyade 

konkurrensutsättningar och avtalsansvar för de avtal som hamnar inom klass 1 
- klass 3. För att tillgodose kommunens behov av byggentreprenader inom olika 
ansvarsområden samt för exploateringar i kommunen behövs även en senior 

entreprenad upphandlare som också kan agera som strateg med ett 5-årsfokus. 
 

Kommunen behöver förenkla för kommunens verksamheter att fokusera på sina 
respektive kärnuppdrag. En tydlig och stor del i detta, utöver redan nämnda 
förändringar av gränsdragning och utökad bemanning på upphandlingsenheten, 

är att införa e-handel. I e-handelssystem ansluts upphandlade leverantörer med 
sina respektive produkter och tjänster där kommunens tjänstepersoner sedan kan 

anskaffa desamma allteftersom behov uppstår. 
 
För att möta angivna behov och utveckling avseende hela inköpsprocessen samt 

säkerställa effektiva och lagenliga inköp behöver enhetens rambudget ett 
tillskott på 6.7 miljoner kronor utöver nuvarande ram. 

Personalavdelningen 

 Kommunen behöver arbeta med att säkerställa sårbarheten i dagens 
lönesystemförvaltning och jobba fram andra arbetssätt för att minimera 

felaktigheter. Att skapa nya rutiner för att garantera en god kvalité vid 
uppbyggnad av nya rapporter och vid hantering av rättningar. en genomlysning 

av detta kommer att ske under 2023 som kommer medföra ökad behov inför 
2024 med ca 1 mnkr. 

 En kommungemensam lärplattform planeras med implementering under 2024 

som kommer täckas a befintlig budgetram då det planeras att avsluta samarbetet 
med dagens förmånsportal. 

Strategiavdelningen 

 Inriktningen för arbetet är att avdelningen bedriver sitt uppdrag på ett sådant sätt 

att kommunen som helhet kan hantera samhällsuppdraget och de utmaningar 
kommunens står inför rörande arbetsmarknad, näringsliv, hållbarhet och 

kommunövergripande projekt på ett kontorsövergripande sätt. Det vill säga att 
resurser för att arbeta med avdelningens uppdrag tillsätts med kompetens från 
kommunens samtliga kontor och verksamheter. De ramar som avdelningen 

arbetar med under 2023 bedöms vara oförändrade under 2024 med undantag för 
Näringslivsarbetet där uppsökande verksamhet rörande etableringar behöver 

stärkas samt rörande det utvecklingsprojekt som bedrivs enligt ett 
samverkansavtal med Svenska Fotbollsförbundet. Utvecklingsprojektet bedöms 
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avslutas under 2023, beroende på dess utfall kan ramarna för projektet komma 

att förändras. Inriktningen är dock att bedriva förstudiearbetet på ett sådant sätt 
att kostnader delas mellan samtliga parter och där kommunen står för de 

kostnader som eventuellt tillkommer egna delar av anläggningen och som 
regleras genom bl a PBL. 

  

Plan & exploatering 

 Kommunen fortsätter utveckla strategier för förbättrad samordning mellan 

samtliga aktörer inblandade i pågående exploateringsprojekt för att kunna 
leverera bättre resultat med befintliga resurser. 

 Att driva fram större och komplexa exploateringsprojekt kräver rekrytering av 
senior kompetens eller inköp av externt konsult för att säkerställa projektens 

framdrift. Det behövs även resurser för att bedriva övergripande strategiarbete 
gällande trafik och dagvattenfrågor. 

 Under året ska verksamheten verka för ökad ekonomisk kontroll och förbättrad 

uppföljning. 

Mark & Natur 

 Enhetens verksamhet består idag av mark-delen som svarar för förvärv, 
försäljningar och upplåtelser, eller i andra ord att konkretisera och förverkliga 

kommunens fastighetsstrategi. Den här delen saknar helt finansiering i 
dagsläget. Den finansiering som fås kommer genom äskanden för investeringar. 
Ett viktigt arbete som behöver göras är att arbeta hårt med att upplåta fastighe ter 

och byggnader som kan bringa intäkt och som kommunen fortsatt behöver äga. 

 Framgent är det viktigt att enheten ges ett tydligt uppdrag/ansvarsområde för att 

tydliggöra vad enheten inte ska arbeta med. 

 Beslut om markupplåtelsepolicy eller liknande kan underlätta för SBK att 

upplåta fastigheter eller byggnader för att på så vis optimera intäkter/minska 
egna driftskostnader. 

 

Vilka strategiska/styrande dokument/lagar påverkar vad enheten ska/bör/måste göra 
2024 och framåt? 

 Vattendirektivet, agenda 2030, nationella miljömål, kommunens 
fastighetsstrategi, kommunens översiktsplan, plan- och bygglagen, miljöbalken, 

jordabalken, fastighetsbildningslagen, anläggningslagen, 

3.1 Investeringar 2024-2026 

Kommentarer, redan beslutade investeringar 

Om allting går som planerat så finns det inte något behov av ombudgeteringar för redan 
beslutade investeringar från 2023 till 2024. 
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Investeringar, nya investeringsbehov 

Tkr År 2024 År 2025 År 2026 

Avskri
vningst

id antal 
år 

Avskrivn
ing 2024 

Intern 

ränta 
2024 

Övrig 

drift 
2024 

IT 3 000 3 000 3 000 3 1 000 53  

Investeringsram KLK 1 500 1 500 1 500 10 150 26  

Ökad digitalisering 3 000 3 000 3 000 3 1 000 53  

KS-oförutsett 20 000 20 000 20 000     

Omdaning Bro 2 500 1 000 0 15 167 44  

Nytt ekonomisystem 2 000 0 0 3 667 35  

Internservice 565 0 0 5 113 10  

Summa 32 565 28 500 27 500  3 097 221  

Kommentarer nya investeringsbehov 

IT 

Investeringsmedel för att bibehålla nuvarande IT-infrastruktur. Investeringen avser 
nödvändiga reinvesteringar och uppgraderingar för att bibehålla säkerhet. 

Investeringsram KLK 

Investeringsmedel för oförutsedda investeringsutgifter inom KLK. 

Ökad digitalisering 

Kommuncentrala investeringsmedel för digitaliseringsutveckling. Investeringsmedel 
avser hela kommunen och söks i särskild ordning. 

Oförutsett kommunövergripande  

Medel för oförutsedda investeringsutgifter inom hela kommunen. 

Omdaning Bro 

Investeringar i det offentliga rummet. 

Nytt ekonomisystem 

Hur stor investeringen blir varierar beroende på vilka lösningar som upphandlas. 

Uppdatering larm/passage  

Uppdatering larm/passage kommunhuset (batterier 70tkr, glaskross sensorer ca 40tkr, 

arbete 35tkr totalt 145tkr). 

Reservkraft 

Reservkraft (installation av larm, uppgradering jordbalk för att hindra backström 25tkr x 

4, rengöring, tömning samt nytt bränsle till dielseltankarna 80tkr x 4, totalt 420tkr ). 

  

 

 



49 Underlag till budget 2024 med planering för 2025-2026 - Kommunstyrelsen - KS 23/0003-1 Underlag till budget 2024 med planering för 2025-2026 - Kommunstyrelsen : 1. Underlag till budget 2024 med planering för 2025-2026 Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen, Underlag till budget 2024 16(17) 

3.2 Exploatering 2024-2026 

(tkr) År 2024 År 2025 År 2026 

Exploaterings- 
/genomförandeprojekt 

Kostnader 
& utgifter 

Intäkter & 
inkomster 

Kostnader 
& utgifter 

Intäkter & 
inkomster 

Kostnader 
& utgifter 

Intäkter & 
inkomster 

Tegelhagen 884 200 350 200 350 200 

Trädgårdsstaden 48 883 85 346 16 202 13 480 19 142 36 208 

Ringvägen 250 0 2 250 0 0 0 

Viby 48 576 48 576 48 576 48 576 48 576 48 576 

Klövberga 9 200 4 600 350 350 350 350 

Tibbleängen 20 000 17 200 0 18 070 0 0 

Kockbacka Gärde 16 000 0 40 000 41 200 40 000 0 

Norrboda Brunna 1:331 25 000 25 000 30 000 30 000 30 000 30 000 

Svartviks strand 900 900 900 900 900 900 

Totalt 169 693 181 822 138 628 152 776 139 318 116 234 

Kommentarer exploateringsbudget 

Tegelhagen 

Utgifter avser projektledning och byggledning och intäkter avser ersättning för 
byggledning. Exploatören avvaktar med utbyggnad av etapp tre, därmed blir 

övertagande av lokalgator senare. 

 
Trädgårdsstaden 

Utbyggnad av allmänna anläggningar såsom huvudgata, torg och VA- 
anläggningar. Utgifterna avser entreprenadarbeten. Inkomster baseras på 

markförsäljning och ersättning från exploatör. 

Ringvägen 
Ombyggnaden av Ringvägen med parkeringar och planteringar. Utgifter avser 

projektledning, byggledning och entreprenadkostnad. Under 2025 avslutas 
Kokillbacken. 

 
Viby 
Utbyggnad av allmänna anläggningar. Utgifterna avser entreprenadarbeten. 

Inkomster baseras på ersättning från exploatör. 

Klövberga 

Utbyggnad av cirkulationsplats. Exploatören bygger ut de allmänna anläggningarna 
inom avtalsområdet och överlämnar de till kommunen. 

 

Tibbleängen 
Utbyggnad av allmänna anläggningar. Utgifterna avser entreprenadarbeten. 

Inkomster baseras på markförsäljning och ersättning från exploatör. 

 

 

Kockbacka gärde 
Utbyggnad av allmänna anläggningar. Utgifterna avser entreprenadarbeten. 
Inkomster baseras på markförsäljning och ersättning från exploatör. 
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Norrboda-Brunna 
Utbyggnad av allmänna anläggningar. Utgifterna avser entreprenadarbeten. 

Inkomster baseras på ersättning från exploatör. Planering för uppförande av 
skolbyggnad pågår. Exploatören har ännu ingen tidplan för igångsättning av bostäderna 

Svartviks strand 

Exploatören projekterar och bygger ut de allmänna anläggningarna. Kostnaderna avser 
byggledning och projektledning, intäkterna avser ersättning från exploatör. 
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Erik Sahlin 

Kommunledningskontoret  

Erik.Sahlin@upplands-bro.se 

2023-02-24 KS 23/0007 

Kommunstyrelsen 

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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Verksamhetsberättelse 2022 - 
Kommunstyrelsen 

Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen godkänner verksamhetsberättelse för år 2022.
2. Kommunstyrelsen beslutar att ombudgetera kvarstående budgetmedel 

för investeringsprojekt till år 2023.

Sammanfattning 
Som en del i nämndernas uppföljning och underlag till årsredovisning upprättas 

årligen en verksamhetsberättelse. Verksamhetsberättelsen beskriver 

verksamheten under året i förhållande till fastställda mål och budgeterade 

medel. Verksamhetsberättelsen utgör även nämndernas redovisning enligt 3 

kap 15 § Kommunallagen av hur nämnderna hanterat ärenden som fullmäktige 

delegerat till nämnderna. 

Kommunstyrelsen redovisar ett sammantaget överskott på 125,6 mnkr. Den 

stora delen av överskottet består av att Samhällsbyggnadskontoret avdelningar 

inom KS redovisar ett överskott jämfört mot budget för helåret på 122,9 mnkr. 

Överskottet kommer till största delen från exploateringsintäkter bestående av 

gatukostnadsersättningar och exploateringsbidrag. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 24 februari 2023

 Verksamhetsberättelse 2022 Kommunstyrelsen

Ärendet 
Som en del i nämndernas uppföljning och underlag till årsredovisning upprättas 

årligen en verksamhetsberättelse. Verksamhetsberättelsen beskriver 

verksamheten under året i förhållande till fastställda mål och budgeterade 

medel. Verksamhetsberättelsen utgör även nämndernas redovisning enligt 3 

kap 15 § Kommunallagen av hur nämnderna hanterat ärenden som fullmäktige 

delegerat till nämnderna. 

Kommunstyrelsen redovisar ett sammantaget överskott på 125,6 mnkr. Den 

stora delen av överskottet består av att Samhällsbyggnadskontoret avdelningar 
inom KS redovisar ett överskott jämfört mot budget för helåret på 122,9 mnkr. 
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (2)  
2023-02-15 KS 23/0007 

 
 

 

Överskottet kommer till största delen från exploateringsintäkter bestående av 

gatukostnadsersättningar och exploateringsbidrag. 

År 2022 har påverkats av nya risker och hot och stora förändringar i världen. 

Alla dessa skeenden och förändringar påverkar det kommunala uppdraget. 

I februari anfaller Ryssland Ukraina och kriget i Europa utbryter. Under våren 
meddelar Kina om sin strävan om att utvecklas mot en supermakt. I maj 
påbörjar Sverige sin ansökan till Nato. Inflationen har under året varit hög, 

elpriserna har höjts kraftigt och energibrist utgör ett reellt hot. 

Kommunstyrelsen fattade beslut i mars om flera uppdrag som stärker 
krisberedskapen, det civila försvaret samt stärker förmågan och kapaciteten i 

Upplands-Bro kommun.  

Att skapa en effektiv och god service till våra invånare står i fokus när 
verksamhet utvecklas. Trygghet är en annan högt prioriterad fråga och under 

året har flera områden utvecklats och stärkts. Upplands-Bros ambitioner 
avseende ett näringsliv i toppklass har omsatts i flera olika nya arenor, 
träffpunkter och vidtagna åtgärder.  

Barnperspektiv 

En god hushållning av skattebetalarnas medel borgar för en hög och jämn 

kvalitet över tid. En god kvalitet i verksamheter riktade mot medborgarna, 

däribland barn och unga, är en investering för framtiden och ger positiva 

effekter för både den enskilde och för samhället i stort. 

 

Kommunledningskontoret  

 

Ida Texell  

Kommundirektör Tomas Lenell 

 Samhällsbyggnadschef 

 

 

Bilagor 

1. Verksamhetsberättelse 2022 Kommunstyrelsen 

Beslut sänds till 

 Revisorerna 
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1 Inledning 

1.1 Vinjett 
År 2022 har påverkats av nya risker och hot och stora förändringar i världen. Alla dessa 
skeenden och förändringar påverkar det kommunala uppdraget. 

I februari anfaller Ryssland Ukraina och kriget i Europa utbryter. Under våren meddelar 
Kina om sin strävan om att utvecklas mot en supermakt. I maj påbörjar Sverige sin 
ansökan till Nato. Inflationen är hög, elpriserna har höjts kraftigt och energibrist utgör 
ett reellt hot. 

Kommunstyrelsen fattade beslut i mars om flera uppdrag som stärker krisberedskapen, 
det civila försvaret samt stärker förmågan och kapaciteten i Upplands-Bro kommun. 
Arbetet med säkerhetsskyddsanalys lägger en grund för säkerhetsskyddsplanen som i 
sin tur skapar förutsättningar för krigsorganisation och krigsplacering. 

Att skapa en effektiv och god service till våra medborgare står i fokus när verksamhet 
utvecklas. Under perioden har utvecklingsarbetet avseende digitalisering fortsatt, 
utvecklingsarbetet föranledde att Upplands-Bro belönades med en finalistplats som 
Årets digitaliseringskommun på Kvalitetsmässan. 

Upplands-Bros ambitioner avseende ett näringsliv i toppklass har omsatts i flera olika 
nya arenor, träffpunkter och vidtagna åtgärder. Målsättningen är att Upplands-Bro 
kommun ska ha fler arbetstillfällen än invånare. Denna ambition stärker 
förutsättningarna för att människor genom arbete ska ges goda förutsättningar för att 
bidra i samhällsutvecklingen. 

Trygghet är en högt prioriterad fråga och under året har flera områden utvecklats och 
stärkts. Bland annat har en undersökning genom Tryggare Sverige genomförts där fokus 
handlar om att stärka förutsättningarna för näringslivet. Genom de mätningar som 
genomförs visar utvecklingen på att åtgärderna ger resultat. Den nya 
samverkansöverenskommelsen och de nya medborgarlöftena med polisen och beslutet 
om att utveckla en modell med stöd av GVI stärker förflyttningen mot ett säkert och 
tryggt Upplands-Bro. 

1.2 Ansvarsområde och organisation  
Kommunstyrelsen leder och samordnar kommunens och kommunkoncernens 
verksamhet och ekonomi så att Kommunfullmäktiges mål uppnås. Kommunstyrelsen 
ansvarar för marknadsförings- och näringslivsinsatser, räddningstjänst, personal- och 
arbetsgivarfrågor, ekonomi-, upphandlings- och finansieringsfrågor, 
överförmyndarverksamheten, samhällsbyggnadsfrågor, fysisk planering och arbetet med 
kommunens översiktsplan, detaljplan och områdesbestämmelser samt 
plangenomförande och regionplanering samt mark- och exploateringsverksamheten och 
uppgifter enligt lagen om skydd mot olyckor. 

Kommunstyrelsens budgetområden omfattar verksamheter under 
Kommunledningskontoret och Samhällsbyggnadskontoret. Under 
Samhällsbyggnadskontoret finns förutom kontorsledningen, Mark- och naturenheten 
samt Plan- och exploateringsenheten som ingår i Samhällsbyggnadskontorets Projekt- 
och myndighetsavdelning. 
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1.3 Viktiga händelser under året 
Trygghet och säkerhet 

Stort fokus ligger på ökad trygghet i kommunen. I detta ryms bland annat arbetet med 
det utsatta området i Bro. Samverkansöverenskommelsen mellan kommun och polis har 
fokus på fyra områden: Inget utsatt område i Upplands-Bro, våld, trygga offentliga 
miljöer, unga i riskzon. Ett nytt gemensamt medborgarlöfte tas fram av kommun och 
polis och flera medarbetar- och medborgardialoger har hållits under våren. 
Medmorgarlöftet går upp för beslut i Trygghetsutskottet i september. 

Under 2022 inleddes arbetet med GVI, Group Violence Intervention, med fokus på det 
grova och dödliga våldet i samhället. Kommunen fortsätter även utvecklingen med EST 
(Effektiv Samordning för Trygghet) bland annat genom utbildningssatsning och översyn 
av rapportörer, samt två stora kunskapshöjande samverkansdagar under EST-paraplyet. 
Inom EST har kommunen påbörjat gemensamma fokuserade insatser inom bland annat 
alkohol och unga i Brunna. 

Under 2022 fanns ett särskilt fokus på folkhälsa, bland annat genom framtagande och 
beslut av en suicidpreventiv handlingsplan, en påbörjad ANDTS-handlingsplan 
(Alkohol, Narkotika, Doping, Tobak, Spel), samt ett samarbete med organisationen En 
Frisk Generation som startade i augusti 2022. Det har genomförts en kartläggning av 
kommunens ANDT-situation (Alkohol, Narkotika, Dopning, Tobak) och innehållet i det 
förebyggande arbetet med hjälp av CAN (Centralförbundet för alkohol- och 
narkotikaupplysning). 

Trygghetsutskottet har tagit beslut gällande framtagandet av en kamerastrategi och ett 
ordförandebeslut har tagits gällande att förstärka det situationella brottsförebyggande 
arbetet. En konsult arbetar med dessa frågor. 

Medborgarfokus och digitalisering 

Kommunen kan nu erbjuda våra medborgare över 300 e-tjänster. Tjänsterna har 
möjliggjort att kommunen i mindre utsträckning använder sig av pappersblanketter och 
skapar möjligheter till ökad tillgänglighet, kortare processvägar, automatiserade 
handläggningsprocesser, kortare svarstider och sammanställt underlag till beslut. 

En stor händelse under året var valet till riksdag, kommun och regionfullmäktige som 
genomfördes den 11 september 2022. Förtidsröstning skedde på flera olika platser i 
kommunen från den 24 augusti. Valnämndens preliminära rösträkning genomfördes den 
14 september. 

Kommunbussen lanserades i slutet av juni. Det här är ett nästa steg för en tät och aktiv 
dialog med medborgarna, på plats ute i kommunen. Med kommun på hjul blir 
Upplands-Bro Sveriges närmaste kommun – vi träffar medborgarna där de är. Bussen 
används kontinuerligt av verksamheterna som till exempel simskolan vid Lillsjön, 
Kungsdagen, Brodagen, invigningar och näringslivsaktiviteter. 

Vidare arbetas det med Contact Center 3.0, ett projekt för att utreda möjligheter till 
effektiviseringar, digitalisering och förenkling för medborgare vid kontakt med 
kommunen. 

Under våren nominerades Upplands-Bro kommun som finalist till Sveriges 
digitaliseringskommun av Kvalitetsmässan. Ett betyg som visar att kommunen yckas 
bra med att använda digitaliseringens möjligheter för att utveckla våra verksamheter, 
demokratin och kommunen som helhet. 
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Omdaning Bro 

Kommunstyrelsen fattade 2021 beslut om projektet ”Omdaning Bro” där direktiven är 
att ta ett helhetsgrepp tas om samhällsutvecklingen där social hållbarhet styr 
utvecklingen. Under perioden har projektet därmed drivits enligt de direktiv och den 
organisation som tillsattes i slutet av 2021. Social hållbarhet är det styrande perspektivet 
i omdaningen och därför har metodutveckling samt delaktighet stort fokus. Detaljer 
kring vad som skett i Omdaning Bro under perioden presenteras under avsnitt 2. Mål 
och resultat. 

Näringsliv 

Upplands-Bro kommun tar en första plats i årets Bästa Tillväxt i Stockholms län. Bästa 
Tillväxt görs av Syna och baseras på störst andel företag som nyanställer, ökar sin 
omsättning och går med vinst under året. Upplands-Bro kommun tar en första plats i 
årets Bästa Tillväxt i Stockholms län. Bästa Tillväxt görs av Syna och baseras på störst 
andel företag som nyanställer, ökar sin omsättning och går med vinst under året. 
Upplands-Bro kommun klättrar från plats 50 till 47 i Svenskt Näringslivs 
företagsklimatranking för 2022. På den viktiga frågan om kommunens service och 
bemötande ger företagarna ett betydligt högre betyg än förra året. 

En majoritet av företagen i Upplands-Bro kommun har påverkats på något sätt av det 
pågående kriget i Ukraina, dieselhöjningar, elkostnader, livsmedel och råvaror var några 
av anledningarna. För att ta reda på hur det lokala näringslivet påverkats av kriget i 
Ukraina gjordes en undersökning under våren 2022. Var tredje företag uppgav att de var 
direkt påverkade av kriget i Ukraina. 

Näringslivsavdelningen har tillsammans med KSO anordnat regelbundna företagsbesök. 
Totalt nära 100 besök. Syftet är att skapa god dialog och ökad kunskap om näringslivet 
samt en möjlighet att göra näringslivet delaktiga i Upplands-Bros utveckling, vilket är 
en del av näringslivsstrategin. 

Mark och natur 

Fällning av Lejondalssjön är genomförd. Slutredovisning görs i mars 2023. 

Utredningar har gjorts av Örnässjön som visar att sjön under rådande belastning kan 
självläka och framgent uppnå god status. För närvarande klassas sjön ha måttlig status. 

Utredning har visat att täckdikningen inom åkermarken norr om Örnässjön i 
naturreservatet inte är funktionsduglig och behöver åtgärdas. Bristerna innebär att slam 
med näring läcker ut i sjön. 

Fastighetsförvärv: 

 Fastighetsbildningen för markbyte rörande Aspvik 1:4 och Husby 2:1 i syfte att 
kommunen ska kunna upplåta mer betesmark till Upplands-Bro Ryttarförening 
är genomförd. 

 Förvärv av Ekhammar 4:206 
 Förvärv av Ekhammar 7:28 och 7:12. 

Plan och exploatering 

Under året har 5 st. detaljplaner antagits, varav tre stycken har vunnit laga kraft: 
Norrboda-Brunna , Viby och Tibbleängen. 

Detaljplanerna för Säbyholm och Kockbacka gärde är överklagade. 

Detaljplanen för Svartviksstrand antogs under 2018 och vann under året laga kraft. 
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Därmed ökar också takten i exploateringar, flera stora exploateringsprojekt är igång 
samtidigt som planering pågår inför kommande exploateringar. Det finns ett ökat behov 
av samordning, koordinering och styrning av samtliga aktörer som är inblandade i 
projekten, både av externa parter såväl som de kommunala, för att det inte ska uppfattas 
som rörigt av allmänheten när flera olika aktörer samtidigt är igång med enskilda 
projekt. 
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2 Mål och resu l tat

2.1 Stärka demokratin

2.1.1 Uppdrag: Ökad delaktighet och inflytande

Be skrivning

I Upplands-Bro finns ska modeller för inflyta nde och dialog utvecklas för att möjliggöra
ökad delaktighet och inflyta nde i alla kommune ns beslutsprocesser. Modeller och
metoder stärka jämlika livsför utsä tt ni ngar och för att motverka segregatio n ska
utvecklas under 2022. Vidare ska nya modeller för att utveckla invånares förutsättni ngar
att vara delaktiga i samhälls ut veck l inge n ska utvecklas under 2022.

Komme nta r

För att säkerställa effektiva och rättssäkra digita la politiska beslutsprocesser med hög
kvalitet i beslutsunder la g följs noggrant utvecklinge n på området. Samverkan sker med
andra kommuner och aktörer.

Kommune n deltar i SKRs nätverk för Medborgardialo g och delaktighe t för att ta del av
goda exempel och dela erfarenheter med andra kommuner i Sverige. Medborgarnas
möjlighet till inflyta nde och delaktighet i det lokala samhälle ts utveckling har blivit en
allt viktigare fråga, dels för att skapa tillit till det demokratiska systemet och för att
utveckla ett hållbart samhälle.

Under juni månad lanserade kommune n en mobil mötesplats – kommunb usse n – för
alla som vill komma i kontakt med kommune n. Syftet med bussen är att skapa
lättill gä ngli ga mötesplatser där kommune n möter medborgarna på deras villko r och
önskan.

Kommune ns nya externa hemsida lanserades under hösten. De tre nyckelorden är att
hitta rätt, göra rätt och digita lt positivt bemötande. Vidare kommer utvecklinge n av
kommune ns varumärkesp la tt for m med film, presentationer och berättelser
vidareutveck las.

Indik atorer Utfall 2021 Utfall 2022 M ålvär de 2022

A ndel som tar
kontakt med
kommunen via
telef on som f år
ett direkt svar
på en enkel
f råga 68,5% 78,8% 74%

Gott
bemötande vid
kontakt med
kommun, andel
av maxpoäng 86% 83% 88%
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2.1.2 Uppdrag: Förberedelser inför och genomföra valet

Be skrivning

Under 2022 ska Upplands-Bro att formera valkansliet, aktualisera valnä mnde n, se över
valdistr ik te n och hantera samtliga förutsätt ninga r för valet 2022.

Komme nta r

Valkanslie t koordinerade hela valarbetet, beredde underlag till valnämnde n,
administr erade förtidsröst ninge n, organiserade valloka ler, förberedde för
röstmottagni nge n på valdagen, planerade och genomförd e utbildnings insa tse r för
röstmottagar na.

Förtidsröstning skedde på flera olika platser i kommune n från den 24 augusti.
Valnämnde ns preliminä ra rösträkning genomfördes den 14 september.

2.2 Hållbart liv och hälsa

2.2.1 Uppdrag: Minskad brottslighet och ökad trygghet

Be skrivning

Samverkansavta le t med Polismynd ighete n grundlä ggs genom ett aktivt arbete mella n
Polismynd i ghe te n och kommune ns invånare genom processen kring medborgarlö fte.
Inriktninge n för arbetet är att minska brottslighete n, öka trygghe te n och arbeta för att
det inte ska finnas något utsatt område i Upplands-Bro kommun.

Komme nta r

Kommunmedbor ga re samt de som vistas i Upplands-Bro kommun ska befinna sig i en
trygg och säker miljö, på offentli g plats, i skola/försko la, i hemmiljö etc. Detta betyder
bland annat en miljö med minskad brottslighe t, våld, missbruk och psykisk ohälsa.

Analys av trygghe t och insats för ökad trygghe t. FTU planeras tillsa m ma ns med
Tryggare Sverige samt en upphandling av ytterliga re lokal mätning pågår.

Andra pågående insatser är:

Dialog med medarbetare och medborgare inför medborgarlö ft e.
Erbjuda föräldrastöd genom metoderna ABC och Föräldraskap i Sverige.
Riktad informa t io n till föreninga r för att motivera fler att nattvandra i Bro.
Utveckling av det våldsprevent iva arbetet.
Samordnare och kommunpo l is har i dialog beslutat att medborgarlö fte skrivs
efter samverkansö vere nsko mme lse.

2.2.2 Uppdrag: Stärkt krisberedskap och civilt försvar

Be skrivning

Upplands-Bro kommun kommer under perioden fortsätta arbetet med att utveckla och
stärka kommune ns krisberedskap och civilt försvar.
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Komme nta r

Planering pågår för att säkerställa försörjninge n av varor och tjänster vid höjd beredskap
och krig.

Informat io n om krisberedskap och Civilt försvar till medborgarna är av stor vikt och
därför har en hel Bilaga i Mitt i om krisberedskap gått ut under året.

Fler exempel på pågående insatser:

Inventer ing och besiktning av kommune ns skyddsrum korpen på korpstigen 25.
Förberedelser och genomföra nd e och efterarbete med Krisövning
Digita l utbild ning i Civilt försvar och säkerhetsskydd har framtagits och
lanserades i januari 2022 för politik och tjänstema nnaor ga nisat io n.
Kommune n har medverkat i Totalförs varsö vni ng
Underhåll av reservkraft, större renovering pågår
Utveckling och utbild ning av organisat io n för tjänsteman i beredskap

Införande och utbild ning av kryptodator (SIGNE) Organisatio n och rutiner för arbetet
med SIGNE är framtaget.

2.3 Hållbart samhällsbyggande

2.3.1 Uppdrag: Samhällsbyggnadsprocessen i Upplands-Bro ska vara obruten
och digital

Be skrivning

En effektivare samhällsb yggnadsp rocess förutsätter att hela förvalt ninge n utvecklar ett
gott samarbete. Genom att skapa en obruten och digita l samhällsb ygga ndsproce ss
möjliggörs effektiviser i ngar och bättre service.

Komme nta r

Förarbete har inletts för att på sikt kunna införa e-arkiv. Där ingår utöver att säkerställa
förutsättni ngar och krav även ett arbete med att förankra förståelse och behov för e-
arkiv.

För att möta behoven inom samhällsb yggnadsko nto rets verksamhete r har under året
nyrekryter ing skett av en jurist som ska jobba inriktat mot kontorets område. Mark- och
naturenhe te n deltar avseende processbeskrivninga r gällande fastighets för vär v och
fastighets för va lt ning. Målsättninge n är att mark- och naturenhet e n kan stödja
samhällsb yggnadsp rocesse n genom kommuna lt ägande av fastighe ter så att krav kan
ställas på byggherrar inte enbart med stöd av PBL utan även genom mer aktivt arbete
med markanvis ni ngar.

Att samla plan- och exploateringverks a mhe ter na under samma enhet har möjliggjo rt ett
ökat utbyte av informa t io n mella n verksamheter na. Resurssättning av projekten innebär
möjlighete r till ökat samarbete.

Kommune n verkar för en digita l och obruten samhällsb yggnad sproces s vid
företagsetab ler i ngar. Kommune ns företagslots underlätta r kommunika t io ne n mella n
företagare och kommune ns tjänstemä n genom samordning och vägledning. När ärenden
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berör flera myndighe ter underlättar företagslo tse n infor mat io ne n till företag.

2.3.2 Uppdrag: Samhällsomdaning Bro

Be skrivning

För att säkerställa en omdaning i Bro och stärka genomföra nde förmåga n i
samhälls ut veck li nge n ska samhällso mda ningsp rojek tet Omdaning Bro genomföras.
Detta ska genomföra s med bred delaktighe t och med ökad social hållbarhe t som
resultat.

Komme nta r

Projektet Omdaning Bro är en satsning som tar ett helhetsgrepp om
samhälls ut veck li nge n. Det handlar om att utveckla Bro, både socialt och fysiskt. Målet
är att Bro ska gå från en tätort med förortskaraktär till en trivsam plats med
småstadskäns la.

Social hållbarhet är ramen för hela arbetet. Genom delaktighe t från de som verkar och
bor i Bro utvecklas och testas nya idéer. Syftet är att utveckla bostäder, offent liga rum,
arbetsliv, närings l iv och utbild ning för att skapa ett tryggt och mer integrera t Bro.

Den 27 oktober 2021 fattade kommuns t yre lse n beslut om projektorganisa t io n och
direktiv för Omdaning Bro. Den 28–29 oktober 2021 samlades Omdaning Bros projekt-
team för första gången.

Under 2022 har verksamhete n inom Omdaning Bro drivits genom tre delprojekt.

Delprojekt fysisk planering
Delprojekt Offent liga rummet
Delprojekt Närings liv, arbetsmarknad och utbild ning.

Utöver delprojekten består Omdaning Bro av två tvärgående verksamhetso mråde n som
knyter ihop den operativa helheten. Dessa är kommunika t io n och delaktighe t.

Under verksamhetsår et 2022 har Omdaning Bro påbörjat detaljplanearbe tet för Bro
Torg, genomför t ett flertal delaktighets i nsa tser och medborgardia lo ger, genomför t ett
flertal trygghe tsskapa nde insatser samt aktiverat det offent liga rummet som genererat ett
70-tal feriearbete n. Utöver det har ett flertal samverkansproc esser init ie rats med
kommune ns andra verksamheter, lokala närings l ive t, fastighe tsä ga re samt
civilsa mhä l le t.

2.3.3 Uppdrag: Nya förutsättningar för arbete genom ett starkt näringsliv

Be skrivning

Att ha ett arbete lägger grunden för ett hållbart och tryggt samhälle genom att egenmakt
stärks. Ett aktivt närings li vsarbe te i Upplands-Bro ska skapa förutsättni ngar att fler ges
möjlighet till arbete. Näringsli vsk l imate t i Upplands-Bro ska vara i toppklass.
Näringsli vet såväl som civils a mhä l le t i Upplands-Bro är
väl integrerat och möjliggör därmed en positiv samhälls ut ve ck ling i stort. I Upplands-
Bro ska det finnas fler arbetstillfä lle n än invånare. Under 2022 ska en ny modell tas
fram för att skapa flera arbeten i kommune n. Näringsli v och skola skapar tillsa mma ns
nya samarbeten i syfte att ta fram
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modeller för nya yrkesutbild ninga r och uppdragsutbild ninga r. Detta på ett sådant sätt att
nyföretaga nd e, social hållbarhe t och möjlighet till arbete stärks.

Komme nta r

Upplands-Bro kommun tillde las Bästa Tillvä xt 2022 av kreditupplys nings före ta get
Syna. Utmärkelse n går till den kommun i varje län som har
-störst andel företag som nyanställer,
-ökar sin omsättning och
-går med vinst baserat på företagens senast inlämnade årsredovisni ngar.

Upplands-Bro klättrar 3 placeringar till plats 47 i Svenskt Näringsli vs
företagsklimat ra nk ing. På frågorna om kommune ns service och bemötande,
tjänstemänne ns attityd mot företagande samt trygghe t och brottslighe t har företagens
omdöme stärkts rejält jämfört med föregående år.

Antalet aktiva företag ökade med 6 % sen 2021.

Ett initiat iv för att stärka arbetsmarknade n och nyföretaga nde t var StartUp Upplands-
Bro där närings livsa vde lni nge n tillsa m ma ns med Företagarna, Damernas Affärsnä t verk,
Handelsbanke n i Kungsänge n och Sparbanken i Enköping samt Almi bjöd in till en träff
om Starta Eget. Över 40 personer medverkade och fick rådgivni ng på plats.

Upplands-Bro klättrade från plats 125 till plats 112 av Sveriges 290 kommuner på
Nyföretagarbaro me ter n. Rankinge n baseras på antal nyregist rerade företag per 1 000
invånare

Näringsli vsa vde lni nge n arbetade med framtaga nde av över 120 feriejobbsp lat ser för att
stärka ungas inträde på arbetsmarknaden.

Även intressent lis ta n för närings livet är en service för att främja tillvä xt och stärka
närings l ive t, där företagen ges möjlighet att visa intresse för att bli direkt upphandlade
av kommune n.

Julgåva n är också något som stärker lokal handel och det lokala närings l ive t.
Månadsanställd personal och förtroendeva lda i Upplands-Bro kommun fick i december
ett presentkort som julgåva. Butiker och restauranger i Upplands-Bro kommun erbjöds
möjlighet att bli leverantöre r som kan lösa in presentkorten.

Indik atorer Utfall 2021 Utfall 2022 M ålvär de 2022

Svenskt
Näringslivs
årliga ranking
av det lokala
f öretagsklimatet 50 47

2.3.4 Uppdrag: Kommunen stödjer en cirkulär ekonomi och strävar efter att
vara en klimatneutral kommun år 2030

Be skrivning

Kommune n bygger ett tryggt, trivsamt, säkert och miljö vä nli gt samhälle genom att
strategier och planer antas för begränsning och anpassning till klimat förä nd r ingar och
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resurseffek t ivitet.
Upplands-Bro ska stärka vår gröna profil, vårt klimatarbe te och dialogen med invånar na
i kommune ns utveckling. Planprocessen ska utgå ifrån att Upplands-Bro ska kunna växa
och ändå klara de natione lla klimat må le n om lägre CO2
utsläpp och lägre energiförbruk ni ng till år 2030. Vi ska minska utsläpp, minska
resursförbruk ni nge n och bevara naturvärden. Miljö och folkhälsa hör tätt ihop.

Komme nta r

Kommunst yr e lse n ansvar för att ge de kommuna la verksamheter nas förutsätt ningar för
en social, ekonomisk och miljö mäs s ig hållbar het. I januari gav Kommunst yr e lse n
kontoret i uppdrag att ta fram ett miljöpro gra m och en klimatb ud ge t.

Som svar på uppdraget har en ny miljö- och klimats trat e gi arbetats fram. Med den nya
miljö ut red ninge n, som genomförde s 2021, som viktigt underlag. Strategin ska vara ett
styrande dokument som binder samman och pekar ut en riktning för kommune ns
sammanla gda miljöarbe te. Strategin fokuserar på tre huvudsak liga miljöaspekte r som
Upplands-Bro särskilt behöver jobba med: klimat, biologisk mångfa ld och cirkulär
ekonomi. Dessa fokusområde n sammanfat tar kommune ns tidigare utpekade betydande
miljöaspek ter och utgår från kommune ns övergripa nde mål. Miljö- och klimatst rate gi n
har varit på remiss hos nämnder och bolag. Under 2023 tillsät ts ett Miljö och
energiut skot t som behandlar arbetet vidare.

2.4 Valf rihet och konkurrensneutralitet

2.4.1 Nämndmål: Invånar na ska uppleva ökad valfrihet genom att likvärdiga
förutsättningar för verksamheterna säkerställs

Be skrivning

Det ska finna s en mångfa ld av utförare tillsa mma ns med höga kvalitetsk ra v på utförare i
välfärden, här har kommuns t yre lse n en roll att säkerställa att likvärd iga förutsättni ngar
ges. Samtliga aktörer ska ges likadana möjlighe ter till att bedriva verksamhet i
Upplands-Bro.

Komme nta r

En viktig faktor för en ökad valfr ihet är att verksamheter na ges likvärdiga
förutsättni ngar oavsett vem som driver verksamhete n. Kommunled ningsko ntor et följer
löpande nämndernas verksamhet ur detta perspektiv.

Vidare är det av stor vikt för kommuns t yre lse ns verksamhete r att internt utveckla
processerna ut mot kontoren för att ge ökad transparens och tillgå ng till infor ma t io n.
Det innefa ttar exempelvis att samarbeta med andra verksamhete r för att hitta lösningar
som i slutändan underlätta r för kommuns medborgare.
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3 Ekonomi 

3.1 Årets resultat 
Driftredovisning 

  Budget 2022 Redovisat 2022 Avvikelse 2022 
Avvikelse 

2021 

(tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Netto Netto 

Kommunlednings
kontoret 208 628 57 528 209 651 61 166 -1 023 3 638 2 615 763 

Samhällsbyggna
dskontoret 37 284 25 484 59 540 170 163 -22 256 144 679 122 423 46 020 

Försäljning 
tomträtter 0 1 099 0 1 655 0 556 556 -113 

Summa 245 912 84 111 269 191 232 984 -23 279 148 873 125 594 46 670 

Varav kapitalkostnader 

  Budget 2022 Redovisat 2022 Avvikelse 2022 

(tkr) 
Avskrivning

ar 
Internränt

a 
Avskrivning

ar 
Internränt

a 
Avskrivning

ar 
Internränt

a Netto 

Kommunledning
skontoret 8 447 296 9 402 323 -955 -27 -982 

Samhällsbyggna
dskontoret 830 370 396 100 434 270 704 

        

Summa 9 277 666 9 798 423 -521 243 -278 

Prognoser under året 

  
Budgetavvikelse 
Vårprognos 

Budgetavvikelse 
Höstprognos 

Budgetavvikelse 
bokslut  

Kommunlednings-
kontoret 0 0 2 615  

Samhällsbyggnads-
kontoret 80 000 122 128 122 423  

Försäljning tomträtter 0 187 556  

3.2 Ekonomisk analys 
Kommunstyrelsen redovisar ett sammantaget överskott på 125,6 mnkr. 

Kommunledningskontorets verksamheter under Kommunstyrelsen 

Kommunledningskontoret redovisar ett överskott på 2,6 mnkr på helåret. Överskottet 
förklaras av mindre överskott inom flera verksamheter. 

Samhällsbyggnadskontorets verksamheter under Kommunstyrelsen 

Samhällsbyggnadskontoret redovisar ett nettoöverskott på 122,9 mnkr för 2022 varav 
0,6 mnkr avser försäljning av 5st tomträtter under året. Den stora avvikelsen beror på ej 
budgeterade exploateringsintäkter. 
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3.3 Sociala investeringsfonden 

Projekt 
Projekt 

start 
Projekt 

slut 

Budget 
hela 

projektet 

Redo-
visat 
tom 

2022* 
Redovis
at 2022 

Prognos 
för 

projektet 

Prognos
avvikelse 

hela 
projektet 

(tkr) År År Netto Netto Netto Netto Netto 

Temporära ytor 2022 2022 3 900 2 588 2 588 2 588 1 312 

Wallstreet 2022 2022 1 000 773 773 773 227 

Summa   4 900 3 361 3 361 3 361 1 539 

* Det innebär från projektets 
start till xxxx        

        

3.4 Kommentarer sociala investeringsfonden 
Temporära ytor 

Under året har aktiviteter i offentlig rum genomförts för att aktivera och engagera Bro-
bor i utvecklingen av Bro och med syfte att skapa mötesplatser. Social hållbarhet är det 
övergripande perspektivet i projektet Omdaning Bro där mötesplatser och delaktighet är 
viktiga delar för att stärka den sociala hållbarheten i området. Bland annat har en 
aktivitetscontainer installerats och aktiverats under sommaren. Vidare har bland annat 
parkteater och en konstverkstad för unga genomförts. 

Wallstreet 

Under året har planering och genomförande av konstfestivalen Wallstreet genomförts i 
Bro. Genomförandet har byggt på att aktivera offentligt rum och att göra det 
tillsammans med medborgare. Kommunens ungdomar har därför erbjudits feriearbete 
genom festivalen. Temporära konstinstallationer har uppförts på olika platser. 

3.5 Investeringsredovisning 

Projekt 
Total 

budget 
Redovisat 
tom 2021 

Budget 
2022 

Redovisat 
2022 

Kvar av 
budget 

2022 

Ombud-
geteras till 

2023 

(tkr) Netto Netto Netto Netto Netto  

 Investeringsram KS oförutsett  1 200 0 1 200 0 1 200 0 

 Internleasing datorer till 
verksamheterna  0 0 0 4 916 -4 916 0 

 Bredbandsutbyggnad  1 000 160 840 0 840 840 

 Fortsatt utbyggnad IT  3 000 0 3 000 1 752 1 248 0 

 Investeringsram KLK  1 500 0 1 500 1 198 302 0 

 Ökad digitalisering  5 113 0 5 113 1 422 3 691 1 195 

 Lillsjön-Örnässjön  7 783 4 307 2 086 1 753 333 333 

 Utveckling Björknäs camping  4 000 2 937 2 500 2 551 -51 0 

 Restaurering Lejondalssjön  8 000 9 527 0 3 175 -3 175 0 

 Restaurering Örnässjön  1 000 0 1 000 0 1 000 1 000 

 Våtmark Örnässjön  0 62 0 174 -174 0 

 Investeringsram Omdaning 
Bro  0 0 6 300 182 6 118 3 000 

 Tillskottsmark Aspvik  0 0 0 787 -787  



50 Verksamhetsberättelse 2022 - Kommunstyrelsen - KS 23/0007-1 Verksamhetsberättelse 2022 - Kommunstyrelsen : 1. Verksamhetsberättelse 2022 Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen, Verksamhetsberättelse år 2022  15(21) 

 Ekhammar 7:28  0 0 0 2 034 -2 034  

 Ekhammar 7:12  0 0 .0 3 051 -3 051  

 Ekhammar 4:206  0 0 0 7 111 -7 111  

 Härnevi 25:1  0 0 0 7 213 -7 213  

 Härnevi 1:46  0 0 0 9 040 -9 040  

 Finnsta 1:10  0 0 0 10 500 -10 500  

 Finnsta 1:269  0 0 0 4 200 -4 200  

Summa 32 596 16 993 23 539 61 059 -37 520 6 368 

3.6 Kommentarer investeringsredovisning 
Internleasing datorer till verksamheterna 

Datorer till verksamheterna redovisas som investering i externredovisningen men 
finansieras genom verksamheternas driftbudget som interna IT-kostnader, därav finns 
det ingen investeringsbudget. 

Bredbandsutbyggnad 

Medel är avsatt för att förstärka utbyggnad av fiber till kommunala verksamheter och 
även för att stödja bredbandsutbyggnad till privatpersoner och företag. Merparten av 
medlen, 800 tkr, är reserverade för att göra insatser kopplat till 5G utbyggnad (med 
koppling till avvecklingen av kopparnätet), LoraWAN utbyggnad för IoT tjänster och 
för redundans för verksamhetsställen. 

Fortsatt utbyggnad IT 

Underhåll och utveckling av befintlig IT-anläggning. Under året har samtliga access 
switchar samt core switchar i det trådbundna nätet bytts ut, omfattar 150 st enheter, 
vilket säkrar kvalitet och prestanda för de närmaste åren. Arbetet löper vidare enligt 
plan med installation av accessutrustning för fiber till kommunens VA-pumphus. 

Investeringsram KLK 

Investeringar har gjorts i kommunbussen samt två tysta mobila rum för att kunna 
genomföra enskilda digitala möten. 

Ökad digitalisering 

Kommuncentrala investeringsmedel för digitaliseringsutveckling. De olika kontoren 
kan årligen söka medel för digitalisering. Fram till slutet av 2022 har projekt 
motsvarande 6,9 mkr beviljats. De projekt som sökts från KS har haft ett utfall på 
2,9 mkr. Den låga utfallet hittills beror delvis på att vissa projekt har avvecklats, vissa 
inte gått att genomföra pga. personalbrist och vissa finansierats via befintliga driftmedel 
då lösningarna verkställts till lägre kostnad än planerat. Omfördelning motsvarande 
1,2 mkr har begärts för att kunna fullfölja nedanstående projekt under 2023. 

 Onboarding- Projektet är inne i leverans av implementering av version ett, test 
av densamma och en utvecklingsfas till version två med utökad funktionalitet. 
Under den här perioden kommer avsatta medel behövas för att ta projektet i mål. 
Därför ombudgeteras investeringsmedlen till 2023. 

 E-tjänsteplattformen- I projektet pågår fortfarande utveckling och 
implementering av vilket driver kostnader och därför behöver 
investeringsmedlen ombudgeteras till 2023. 

 Invånarsajt- Större delen av medlen är använda, med utveckling pågår 
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fortfarande i projektet så de kvarstående medlen behöver ombudgeteras till 
2023. 

Lillsjön – Örnässjön naturreservat  

Samtliga planerade åtgärder i projektet har inte kunnat genomföras under året. 
Kvarstående åtgärder genomförs under 2023. Återstående medel behöver därmed 
överföras för att anlägga en snorkelled och en spång över Örnäsbäcken. 

Utveckling Björknäs Camping 

Åtgärder har gjorts för att permanenta vissa åtgärder som vidtogs förra året i form av 
provisorier. Bland annat har vattenanläggningen gjorts så den tål bruk året runt och 
elinstallationer har gjorts permanenta. Åtgärderna är klara och campingen är tagen i 
drift av Kultur- och fritidskontoret. Projektet är därmed avslutat. 

Restaurering Lejondalssjön 

Fällningen av Lejondalssjön är genomförd och redan nu kan en tydlig förbättring ses i 
siktdjup. Upphandling gjordes för 3 år sedan med en budget på 12,5 mnkr varav 7,5 
mnkr från kommunen och 5 mnkr i LOVA-bidrag. Därav kvarstår att få 25% av LOVA 
bidraget från Länsstyrelsen som utbetalas vid slutrapportering av projektet som 
genomförts och slutredovisas i mars 2023. 

Våtmark Örnässjön  

Arbetet klart och inom budget. Viss del av överskott från bidrag för naturvårdsåtgärder 
återsänds Länsstyrelsen. 

Restaurering Örnässjön 

Utredningar har gjorts av Örnässjön som visar att sjön under rådande belastning kan 
självläka och framgent uppnå god status. För närvarande klassas sjön ha måttlig status. 
Utredning har visat att täckdikningen inom åkermarken norr om Örnässjön i 
naturreservatet inte är funktionsduglig och behöver åtgärdas. Bristerna innebär att slam 
med näring läcker ut i sjön. Kvarvarande medel behöver överföras till 2023 för att 
genomföra det fortsatta arbetet i projektet. 

Omdaning Bro 

Inköp av container och tillbehör. 

Tillskottsmark Aspvik 

Under året har tillskottsmark vid Aspvik 1:4 förvärvats för utökning av ytor till skötsel 
av hästar för att möta lagkrav. 

Strategisk fastighetsförvärv 

Under 2022 har sju fastigheter förvärvats i Bro och i Kungsängen. De fastigheter som 
förvärvats är Härnevi 25:1, Härnevi 1:46, Finnsta 1:10, Finnsta 1:269, Ekhammar 7:28, 
Ekhammar 7:12 och Ekhammar 4:206. 
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3.7 Exploateringsredovisning 

  
Totalt till och med 2021-
12-31 Upparbetat 2022 Totalt till och med 2022-12-31 

Exploateringsproje
kt Drift Mark  

Invest
ering Drift Mark  

Invest
ering Drift Mark  

Invest
ering Totalt 

Norrboda (HSB) 
12102* 2 346 0 -2 150 -4 0 0 2 342 0 -2 150 191 

Norrboda - Brunna 
verksamhetsområde 
12106* 

48 
310 0 -9 191 6 615 0 -2 405 

54 92
6 0 

-11 
596 

43 33
0 

Ringvägen 12716* 
80 
495 -679 

-36 
817 1 029 0 

-20 
732 

81 52
4 -679 

-57 
550 

23 29
5 

Kockbacka 13403* 
51 
786 -1 870 

-59 
639 

-11 
561 0 0 

40 22
4 -1 870 

-59 
639 

-21 
285 

Trädgårdsstaden i 
Bro Dp1 13502* -7 454 -9 399 

-79 
291 

33 
336 0 

-36 
114 

25 88
2 -9 399 

-115 
405 

-98 
922 

Tegelhagen 13602* 
72 
288 0 

-112 
218 

87 
697 0 

-96 
362 

159 9
85 0 

-208 
580 

-48 
596 

Granhammarsvägen 
etapp 2 12122* -1 534 0 

-71 
676 

17 
058 0 -1 751 

15 52
4 0 

-73 
427 

-57 
903 

Skällsta 
industriområde 
13101* 9 713 -1 154 -1 305 0 0 0 9 713 -1 154 -1 305 7 254 

Högbytorp 13701* -1 183 0 -51 -64 0 0 -1 247 0 -51 -1 298 

Viby 19:3 12306* -45 0 -176 2 088 0 -2 207 2 043 0 -2 383 -340 

Kockbacka Gärde 
13422* -55 0 -11 -946 0 0 -1 001 0 -11 -1 012 

Tibbleängen 12127* 0 0 0 339 0 -753 339 0 -753 -414 

Klövberga 13114* 0 0 0 -643 0 0 -643 0 0 -643 

Svartviks strand 
12307* 0 0 0 -3 0 0 -3 0 0 -3 

Summa 
254 6
67 

-13 
102 

-372 
525 

134 9
41 0 

-160 
324 

389 6
08 

-13 
102 

-532 
850 

-156 
346 

3.8 Kommentarer exploateringsredovisning 
Norrboda-Brunna 

Under avslut. Arbetet med gabioner slutfördes och fakturering för kvarvarande etapper 
skickades ut. 

Ringvägen 
Anläggande av Ringvägen pågår etappvis och beräknas vara klart till våren 2023. 
Gjutartorget anläggs när Balder plockat ner sin ställning år 2023 och Kokillbacken ska 
finplaneras när Upplands-Brohus börjar bli klara och inte längre använder byggtrafik i 
någon större utsträckning, runt år 2024 

Kockbacka finplanering 
Pågående entreprenadarbeten. Asfaltering och finplanering av villagator sker etappvis, 
kvarstående arbeten på Begoniaslingan beräknas färdigställas i sin helhet till 2024. 

Trädgårdsstaden i Bro Etapp 1 
Pågående entreprenadarbeten. Cirkulationsplats vid Ginnlögs väg / Assurs väg 
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färdigställdes under året. Arbete pågår på samtliga gator inom första detaljplanen, 
utbyggnaden utförs etappvis för att kunna påbörja utbyggnad av kvartersmarken i 
nordväst som ägs av Riksbyggen. Parallellt med Kommunens utbyggnad av allmän plats 
så har Eon Energi förlagt fjärrvärmeledningar. Under året avslogs anmälan om 
vattenverksamhet för Sätrabäcken. Arbete pågår med tillståndsansökan. Färdigställande 
av allmän plats kring kvarteren beräknas kunna starta Q3 2023. Slutbesiktning kring 
första kvarteret är planerad till Q1 2024. 

Riksbyggen har haft första spadtaget för deras första kvarter med flerbostadshus, 
Odlingslunden, samt andra kvarteret med radhus, Musteriet. Planering för utbyggnad av 
skolbyggnad pågår av Samhällsbyggnadsbolaget. Samlings- och delningshubben 
”Gläntan” förväntas ha sitt första spadtag Q1 2023. 

Tegelhagen 
Huvudgata är färdigställd i sin helhet och öppnad för trafik. Lokalgator och parker i 
etapp 2 är klara. Parker i etapp 3 är klara, medan lokalgator, kajer och eventuell badplats 
kommer ligga några år bort i tiden. Exploatören avvaktar med utbyggnad av etapp 3. 

Granhammarsvägen etapp 2 
Projektet är avslutat och slutredovisning sker under våren 2023. 

Skällsta industriområde 
Projektet är avslutat och slutredovisning sker under våren 2023. 

Högbytorp 
Tvist pågår om exploateringsavtal. 

Viby 19:3 
Detaljplanen för Viby antogs av kommunfullmäktige under året, men överklagades till 
mark och miljödomstolen. Under augusti 2022 blev den lagakraftvunnen. Projektering 
av etapp 1 och 2 påbörjades under hösten. Projektet har stött på problem med att få plats 
med ledningar på många av gatorna på grund av svårigheter att hålla avståndskravet 
mellan VA-ledningar och befintliga träd. Projektet har också identifierat utmaningar 
gällande dagvattenhanteringen, som även innefattar utplacering av fler träd, vilket 
ytterligare komplicerar det hela. Dessa utmaningar kan komma att påverka tidplanen. 

Kockbacka gärde 
Detaljplan antogs i augusti 2022 men är överklagad till mark- och miljödomstolen. Inga 
arbeten pågår 

Tibbleängen 
Detaljplanen vann laga kraft i januari 2022. Under året har projektering av allmän plats 
utförts och produktion beräknas påbörjas under Q3 2023. Derome förväntas kunna 
starta sin utbyggnad av bostäder under Q1 2024. 

Klövberga etapp 1 
Detaljplanen antogs i kommunfullmäktige i augusti och vann under hösten laga kraft. 
Under hösten pågick projektering, och exploatören är i gång med utförandet av etapp 1, 
där även allmän platsmark, VA, dammar och diken ingår. Efter färdigställande ska 
fastighetsreglering ske och marken överlåtas till kommunen, vilket bedöms kunna ske 
under år 2025-2026. Projektering av ny cirkulationsplats som ska utföras av kommunen 
pågår. 

Svartviks strand 
Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige i mars 2018 och vann laga kraft i mars 
2022. Under året har samordningsarbete påbörjats och dialog över gränsöverdragningar 
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påbörjats med exploatör och Lantmäteriet. Projektering pågår och beräknas vara 
färdigställd Q1 2024. Första byggstart av flerbostadshusen är planerad till 2025. 
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4 In tern styrn in g och kon trol l

4.1 Uppf öljning av kontrollmoment

4.1.1 Efterlevnad av tillämpliga lagar och regler

Process: Politiskt beslutsfattande

Förtydl iga nde a v proce ss

Verkställa nde av beslut

Risker: Beslut vinner inte laga kraft

Kontr ollmoment Kom m entar

A tt anmälda delegationsbeslut är beslutade

Ingen avvikelse

Kontrolleras löpande. Nya rutiner f ramtagna f ör
säkerställande av hantering och process.

4.2 Uppf öljning av åtgärder

4.2.1 Effektivitet och produktivitet i verksamheten

Process: Samhällsbyggnadsprocess

Risker: Ineffektiv samhällsbyggnadsprocess

Åtgär der Slutdatum Kom m entar

Tydliggöra ansvarsområden och uppdatera
rutiner

Pågående/Försenad (styrd av start- och
slutdatum)

2022-12-31

Samhällsbyggnadskontoret har genomgått en
omorganisation f ör att på ett tydligare sätt
organisera sig och hantera processer
ef f ektivare. A rbetet fortlöper och utvecklas
vidare under 2023.

Process: IT-infrastruk tur

Risker: Känslig information hamnar i orätta händer

Åtgär der Slutdatum Kom m entar

Skapa en ny nulägesbild av vad som är känslig
inf ormation i kommunen

Pågående/Försenad (styrd av start- och
slutdatum)

2022-12-31

Säkerhetsskyddsanalysen som upprättades 2020
ligger tillgrund f ör upprättande av respektive
kontors Säkerhetsskyddsplan (handlingsplan).
Det är i analysen som eventuellt känslig
inf ormation identif ieras.

A rbetet med säkerhetsskyddsplanerna har
påverkats av den rådande pandemin då arbetet
måste ske f ysiskt i grupper då säkerhetskänslig
inf ormation kommer att hanteras och sådan
arbetsprocess f år inte ske digitalt.
Den tidigare säkerhetsskyddsanalysen kommer
revideras och arbetet med respektive kontors
säkerhetsskyddsplan f ortlöper under 2023
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4.2.2 Efterlevnad av tillämpliga lagar och regler

Process: Avtal

Risker: Avtalslöshet

Åtgär der Slutdatum Kom m entar

Samordnad upphandling f ör kommunens
gemensamma behov

Pågående/Försenad (styrd av start- och
slutdatum)

2022-12-31
Nya rutiner kring samordnad upphandling är
implementerade via exempelvis mer strukturerad
process f ör upphandlingsplanering.

Lyf ta f örståelsen av vikten av
upphandlings planering v ia utbildning oc h
inf ormation

Pågående/Försenad (styrd av start- och
slutdatum)

2022-12-31

A vtalsstrategi har tagits f ram innehållandes
åtgärder f ör hur kommunens avtal ska hanteras.
Utbildning inom avtalshantering har tagits f ram
och planeras att hållas under 2023.

Upphandlingsplan f ör 2022 har inte publicerats på
kommunens hemsida på grund av f örändringar i
de behov som inkommit till upphandlingsenheten.
För arbete med upphandlingsplan 2023 har
kundansvariga upphandlare aktivt bistått
respektive kontor i f ramtagande av kommande
upphandlings behov .
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Kommunledningskontoret 

Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Erik Sahlin 

Kommunledningskontoret  

Erik.Sahlin@upplands-bro.se 

KS 22/0004 

Kommunstyrelsen 

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 

 U
B

K
1

0
0

5
, 

v2
.0

, 2
0

1
4-

1
1

-0
3

  

Nämndplan 2023 - Kommunstyrelsen 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen antar Nämndplan 2023 - Kommunstyrelsen 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade i december 2022 om övergripande mål och 

budgetramar 2023-2025 i kommunplanen. Nämnder och styrelser ska utifrån 

den beslutade kommunplanen upprätta en nämndplan där den av 

Kommunfullmäktige anvisade ramen fördelas ut på nämndens verksamheter. 

Kommunledningskontoret har upprättat förslag till Nämndplan för 

Kommunstyrelsen inom den ram som Kommunfullmäktige angett för 

Kommunstyrelsens verksamhet samt investeringsbudget. Den totala 

budgetramen för Kommunstyrelsen uppgår till 164,9 mnkr. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 24 februari 2023

 Nämndplan 2023 – Kommunstyrelsen

Ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade i december 2022 om övergripande mål och 

budgetramar 2023–2025 i kommunplanen. Nämnder och styrelser ska utifrån 

den beslutade kommunplanen upprätta en nämndplan där den av 

Kommunfullmäktige anvisade ramen fördelas ut på nämndens verksamheter. 

Kommunledningskontoret har upprättat förslag till Nämndplan för 

Kommunstyrelsen inom den ram som Kommunfullmäktige angett för 

Kommunstyrelsens verksamhet samt investeringsbudget.  

I nämndplanen ingår även nämndmål och indikatorer för budgetåret 2023, som 

har formulerats med grund i kommunens övergripande beslutade mål. När 

nämndplanen beslutats upprättar respektive avdelning och enhet inom kontoret 

sin verksamhetsplanering, med grund i kommunplan och nämndplan.  

Förslaget till planen för intern styrning och kontroll är även den en del av 

nämndplanen. Kommunstyrelsens verksamheter har upprättat en bruttolista av 
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (2)  
   KS 22/0004 

 
 

 

identifierade risker varav fyra valts ut att vara prioriterade för budgetåret 2023. 

Till dessa prioriterade risker planeras kontrollmoment samt åtgärder. 

Den totala budgetramen för Kommunstyrelsen uppgår till 164,9 mnkr. 

Barnperspektiv 

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har 

ett helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska 

ställning samt säkerställer att en effektiv och ändamålsenlig organisation 

upprätthålls. Genom en väl fungerande verksamhetsstyrning, strategisk 

styrning och ekonomisk styrning säkerställs en god kommunal verksamhet, 

vilket gynnar samtliga invånare inklusive barnen. 

  

Kommunledningskontoret  

 

Ida Texell  

Kommundirektör Ola Fagerstedt 

 Ekonomichef 

 

 

 

Bilagor 

1. Nämndplan 2023 - Kommunstyrelsen 

Beslut sänds till 

 Kommunfullmäktige 
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Kommunstyrelsen 



51 Nämndplan 2023 - Kommunstyrelsen - KS 22/0004-1 Nämndplan 2023 - Kommunstyrelsen : 1. Nämndplan 2023 - Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen, Nämndplan 2023 2(10) 

Innehållsförteckning 

1 Ansvarsområde och organisation .................................................................. 3 

2 Verksamhetsåret 2023 ................................................................................... 4 

3 Prioriterade områden med mål och indikatorer ............................................. 5 
3.1 Övergripande mål: Stärkt medborgarnytta  ................................................. 5 

3.2 Övergripande mål: Service, valfrihet och konkurrensneutralitet .................. 6 

3.3 Övergripande mål: Social hållbarhet ......................................................... 6 

3.4 Övergripande mål: Småskaligt och attraktivt samhällsbyggande  ................. 7 

4 Ekonomi.......................................................................................................... 9 
4.1 Driftbudget 2023 ..................................................................................... 9 

4.2 Investeringsbudget 2023 .......................................................................... 9 

4.3 Exploateringsbudget ...............................................................................10 

 

  



51 Nämndplan 2023 - Kommunstyrelsen - KS 22/0004-1 Nämndplan 2023 - Kommunstyrelsen : 1. Nämndplan 2023 - Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen, Nämndplan 2023 3(10) 

1 Ansvarsområde och organisation 
Kommunstyrelsen leder, utvecklar och samordnar kommunens och kommunkoncernens 

verksamhet och ekonomi så att Kommunfullmäktiges mål uppnås. Kommunstyrelsen 
ansvarar för strategiska frågor för kommunens utveckling, marknadsförings- och 

näringslivsinsatser, personal- och arbetsgivarfrågor, ekonomi- och finansieringsfrågor, 
överförmyndarverksamheten, samhällsbyggnadsfrågor, fysisk planering och arbetet med 
kommunens översiktsplan, markstrategier, detaljplan och områdesbestämmelser samt 

plangenomförande och regionplanering samt mark- och exploateringsverksamheten och 
uppgifter enligt lagen om skydd mot olyckor. 

Kommunstyrelsens har tre utskott, Trygghet- och säkerhetsutskottet, Miljö- och 
energiutskottet samt Samhällsbyggnadsutskottet. 
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2 Verksamhetsåret 2023 
Det är de boende och verksamma i Upplands-Bro som utgör grunden för hur kommunen 

formas och utvecklas. Medborgarnas röst och engagemang ska höras och tas tillvara och 
att alla ska ha god insyn i de beslut som fattas. Under året ska metoder för 

medborgardialog utvecklas och omsättas.  

Upplands-Bro ska vara en trygg kommun med hög livskvalitet som erbjuder bra 
förskolor, skolor och omsorg där valfrihet och en mångfald av utförare möter våra 

medborgares olika behov och som leder till högre kvalité för Upplands-Broborna. En 
småskalig vacker bostadsbebyggelse för olika skeenden i livet, med närhet till Mälaren 

och vår fantastiska natur. Det ska råda liv mellan husen för ökad gemenskap och social 
trygghet.  

Utifrån den lågkonjunktur vi befinner oss i med tuffare ekonomiska förutsättningar är 

det viktigt att kommunens resurser används så effektivt som möjligt. En viktig del i 
effektiviseringsarbetet är att lära av goda exempel och utveckla nya arbetsmetoder och 

processer för att höja kvaliteten och service. Det är också viktigt att jämföra kostnader 
med andra aktörer där vi kan lära av deras utvecklingsarbete men även att inspireras av 
goda exempel inom olika branscher och jämföra oss med kommuner som är i framkant. 

Ytterligare ett led i effektiviseringsarbetet är att hitta nya områden där såväl ekonomiska 
som verksamhetsmässiga vinster kan genereras genom samarbete. Inriktningen är att 

stärka koncerngemensamt arbete och fokusera på var sambruk och effektiviseringar kan 
genomföras samt att genomföra dessa. 

Kommunens läge och dragningskraft ger goda förutsättningar för en fortsatt hållbar 

tillväxt. I både hög- och lågkonjunktur behöver kommunen en tydlig inriktning och mål 
för att styra utvecklingen över en längre tidshorisont. Samhällsplanerande och 

nybyggande ska tillföra värden till de som bor här. Fokus ska vara på att skapa goda 
förutsättningar för ett starkt näringsliv och nya modeller där varje medborgares ansvar 
och bidrag till samhällsutvecklingen tas till vara. Nyttan och upplevelsen av god service 

för kommunens medborgare är den kommunala förvaltningens huvudfokus.  

Ett starkt medborgarfokus med hög nivå av service i alla delar förväntas bidra till en 

positiv upplevelse för kommunens medborgare och näringsliv. Under året kommer 
kommunens arbete med medborgardialog men också trygghetsarbete vara i fokus precis 
som tidigare år. Att alla invånare ska kunna känna sig trygga på kommunens alla platser 

är ett viktigt led i detta arbete. En satsning kommer även under året göras på civilt 
försvar och kommunens viktiga del i detta. Arbetet med omdaningen av Bro kommer att 

löpa vidare under året. Genom samhällsomdaning ökar invånarnas, näringslivet och 
civilsamhällets förutsättningar att leva i ett hållbart samhälle. De större projekten som 
kommunen åtagit sig fortsätter utvecklas under året. Allt för att kommunens strävan om 

att vara en kommun i toppklass avseende näringsliv och arbetstillfällen ska tillgodoses.  

Upplands-Bro ska ta sitt ansvar för klimat- och miljöarbetet och öka takten i 

omställningen mot en hållbar, fossilfri och grön ekonomi i linje med Agenda 2030. Som 
ett viktigt steg i detta kommer fokus vara att skapa en miljö- och klimatstrategi som i 
sin implementering och efterlevnad säkerställer att kommunens samtliga verksamheter 

och bolag verkar för de miljö- och klimatmål som fastställs. Miljö- och klimatarbetet 
ska genomföras på ett sådant sätt att kommunens medborgare och verksamma ges 

förutsättningar att vara delaktiga i samhällets omställning. Miljö- och klimatarbetet ska 
leverera på uppdragen som ges av Kommunstyrelsen. 
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3 Prioriterade områden med mål och indikatorer 

3.1 Övergripande mål: Stärkt medborgarnytta 

3.1.1 Nämndmål: Ekonomiskt effektivare organisation genom utvecklad 

styrning, noggranna kontroller och utvecklade analyser. 

Beskrivning 

Att ha god ekonomisk kontroll och en ekonomiskt effektivare organisation kommer 

krävas då Sveriges kommuner och regioner går in i en lågkonjunktur under kommande 
år. Ekonomin ska vara i god balans med en lägre kommunalskatt och en högre 

skattekraft per invånare med en ambition att medborgarnas kvalitet för varje skattekrona 
ska vara i fokus. 

3.1.2 Nämndmål: Säkra utmaningsrätt och medborgardialog så att medborgare 

har valfrihet och kan påverka sin service, sina livsvillkor och sitt 

lokalsamhälle. 

Beskrivning 

Valfrihet ökar makten och delaktigheten för Upplands-Bros invånare och stimulerar 

ansvarstagande. I Upplands-Bro ska medborgarna få välja förskola och skola till barn, 
sin egen vård och vilken äldreomsorg som är aktuell. I Upplands-Bro ska det finnas en 

mångfald av utförare tillsammans med höga kvalitetskrav på utförare i välfärden.  
Konkurrens stimulerar ökad effektivitet, kostnadsmedvetenhet och uppmuntrar 
verksamhetsutveckling och innovation. Konkurrens stimulerar även lokal och regional 

näringslivsutveckling och genom att ställa sociala krav och miljökrav i kommunens 
upphandlingar bidrar kommunen till en hållbar utveckling. 

Indikatorer 

Målvärde 

2023 

Målvärde 

2024 

Målvärde 

2025 

Nöjd inflytande - index    

Stärkt utmaningsrätt    

Fördjupade analyser och ekonomiska rapporter på varje nämnd    

3.1.3 Nämndmål: Stärkt civilt försvar 

Beskrivning 

Ökad kunskap om Upplands-Bro kommuns ansvar och roll i det civila försvaret bland 

kommunens medarbetare. Stärka kommunens förmåga att förebygga och hantera kriser 
och krig samt genomföra erforderliga förberedelser. 

Indikatorer 
Målvärde 

2023 
Målvärde 

2024 
Målvärde 

2025 

Genomföra grundläggande förberedelser i frågor av betydelse 
för totalförsvaret och Sveriges säkerhet    

Alla medarbetare ska under året ha genomgått utbildning i civilt 

försvar för att säkra kompetenshöjning gällande totalförsvar    

Definiera krigsorganisation och dess bemanning    
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3.2 Övergripande mål: Service, valfrihet och konkurrensneutralitet 

3.2.1 Nämndmål: Bidra till att medborgarna, föreningarna och näringslivet har 

inflytande i hur service utformas, samt lyssnas på i hur tjänster utvecklas. 

Det är enkelt att kommunicera med kommunen. Servicen är mycket god. 

Beskrivning 

Det är de boende och verksamma i Upplands-Bro som utgör grunden för hur kommunen 

formas och utvecklas. Medborgarnas röst och engagemang ska höras och tas tillvara och 
att alla har god insyn i de beslut som fattas.  

För Upplands-Bro kommun är medborgardialog, service och bemötande avgörande för 

förtroendet och lägger grunden för hur kommunen ska agera. Att ständigt fokusera på 
nytta för medborgare och ett starkt näringsliv är avgörande för kommunens utveckling. 

En lyhörd offentlig service av hög kvalité med fokus på delaktighet och nytta för 
medborgarna. För politiskt genomslag ses den interna och externa kommunikationen 
som ett kraftfullt verktyg för att driva de förändringar och förflyttningar vi vill 

åstadkomma. 

Ett blomstrande lokalt näringsliv och en mångfald av näringsgrenar är en viktig 

förutsättningen för fler arbetstillfällen och en attraktiv kommun. Rankingen i olika 
näringslivsbarometrar ska förbättras. Mer om detta beskrivs i kapitel 3.4. 

 

Indikatorer 
Målvärde 

2023 
Målvärde 

2024 
Målvärde 

2025 

Medborgardialog systematiseras och fokuserar på hur 
medborgarnas röst tas till vara. 

System och 
metod på 
plats 2023   

Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett 
direkt svar på en enkel fråga* 75% 76% 77% 

Gott bemötande vid kontakt med kommun, andel av maxpoäng 89% 90% 91% 

3.3 Övergripande mål: Social hållbarhet 

3.3.1 Nämndmål: Invånarna ska uppleva ökad trygghet i alla delar av 

kommunen 

Beskrivning 

Upplands-Bro ska vara en trygg och säker plats för de som bor, verkar eller vistas här. 
Unga på glid ska genom samverkan mellan skola, socialkontor, polis, fritidsverksamhet, 
civilsamhälle och bostadsbolag fångas upp tidigt och få rätt stöd innan de hamnar i 

kriminalitet. Fler åtgärder mot våld, hedersförtryck och trakasserier. Det ska inte finnas 
några utsatta områden enligt polisens lista för utsatta områden.  

Indikatorer 

Målvärde 

2023 

Målvärde 

2024 

Målvärde 

2025 

Inget utsatt område enligt NOAS (polisens) lista för utsatta 

områden 0 0 0 

Snitt 15 problemområden och 4 motiv för oro från polisens 
årliga trygghetsmätning 42 44 46 
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3.4 Övergripande mål: Småskaligt och attraktivt samhällsbyggande 

3.4.1 Nämndmål: En mångfald av entreprenörer, en diversifierad 

arbetsmarknad och fler arbetstillfällen. 

Beskrivning 

Ett blomstrande lokalt näringsliv och en mångfald av näringsgrenar är en viktig 
förutsättning för fler arbetstillfällen och en attraktiv kommun.  Att förbättra rankingen i 

olika näringslivsbarometrar indikerar att kommunen är en attraktiv plats för företagande 
och nyetablering. Det finns fler arbetstillfällen än medborgare. 

Indikatorer 

Målvärde 

2023 

Målvärde 

2024 

Målvärde 

2025 

Svenskt Näringslivs årliga ranking av det lokala företagsklimatet 40 35 30 

NKI Upplevd service för företag som har haft ett 

myndighetsärende under året 85% 86% 87% 

Fler arbetstillfällen än invånare till följd av nya etableringar    

3.4.2 Nämndmål: Samhällsbyggnadsprocessen i Upplands-Bro ska vara 

obruten och digital 

Beskrivning 

En effektivare samhällsbyggnadsprocess förutsätter att hela förvaltningen utvecklar ett 
gott samarbete. Varje medborgare ska ges god service och fokus ska vara på att finna 
lösningar tillsammans med medborgare, näringsliv och kommunens företrädare. Ett gott 

bemötande och en god service ska genomsyra samhällsbyggnadskontorets arbete i 
vardagen. Bemötande och service mäts genom medborgardialoger och genom NKI 

enligt ovan.  

Genom att skapa en obruten och digital samhällsbyggandsprocess möjliggörs 
effektiviseringar och bättre service. Service ska utgå från medborgarens behov. I 

kommunens arbete ska kommunen utvecklas till en vacker kommun med 
småstadskänsla.  

Indikatorer 
Målvärde 

2023 
Målvärde 

2024 
Målvärde 

2025 

Framtagande av gestaltningspolicy    

NKI Upplevd service för företag och enskilda som har haft ett 

myndighetsärende under året    

Framtagande av markstrategi    

Antal beslutade planärenden    

 

3.4.3 Nämndmål: Minskat totalt klimatavtryck  

Beskrivning 

För att nå målet om ett totalt minskat klimatavtryck i enlighet med bland annat målen i 

Agenda 2030 arbetar kommunen fram en strategi, som därefter implementeras och 

kvalitetssäkras. Arbetet med Miljö- och klimatstrategi aktiverar och styr inriktningen för 

det övergripande miljö- och klimatarbetet år 2023–2045 i Upplands-Bro kommun och 

dess helägda bolag. 
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Minskat totalt klimatavtryck, hållbar energi, cirkulär ekonomi och biologisk mångfald 

är kommunens tre prioriterade fokusområden. Till varje fokusområde hör ett eller flera 

övergripande miljö- och klimatmål som gäller antingen för hela Upplands-Bro som 

geografiskt område, eller för Upplands-Bro kommun som organisation. Flera av de 

övergripande målen är tidsatta till år 2030. Strategin ska i sin implementering och 

därmed åtgärder säkerställa att områden och näringar som stärker den lokala miljön och 

verkar positivt på klimatet, ges goda förutsättningar. Miljö- och klimatstrategin förhåller 

sig till kommunens vision om ett hållbart Upplands-Bro, till nationella miljömål och till 

Agenda 2030. Med stöd av klimatstrategin ska gällande detaljplaner ses över och 

uppdateras för att enklare möjliggöra montering av moderna energilösningar som tex 

solceller och mindre vindkraftverk.  

Vidare ska el kapaciteten utredas och kartläggas inför ex placering av laddstolpar. 

Under året kommer även nya riktlinjer för lovprövning att tas fram för 

solenergianläggningar för småhus i kulturmiljöområden.                    

Indikatorer 
Målvärde 

2023 
Målvärde 

2024 
Målvärde 

2025 

Framtagande av miljö- och klimatstrategi samt tillhörande 
handlingsplaner med anledning av strategin    

Efterlevnad av klimatbudget för att minska koldioxidutsläppen 

ska säkerställas    

Energieffektiviseringar ska genomföras inom kommunens 
geografiska ansvarsområde både indirekt och direkt så att totala 
klimatavtrycket minskar.     

Framtagande av fordonspolicy    

Revidering av resepolicy    
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4 Ekonomi 

4.1 Driftbudget 2023 

Tkr 

Kostnad

er 2023 

Avskrivn
ingar 

2023 

Internrä

nta 2023 

Intäkter 

2023 

Budget 
netto 

2023 

Budget 
netto 

2022 

Förändri

ng 

Kommunledningskontoret 200 710 9 566 362 54 879 155 759 151 100 4 659 

Samhällsbyggnadskontoret 39 010 913 473 31 255 9 141 8 700 441 

Summa 239 720 10 479 835 86 134 164 900 159 800 5 100 

4.2 Investeringsbudget 2023 

Investeringsprojekt 

Tkr 
År 

2023 
År 

2024 
År 

2025 

Avskri
vningst
id antal 

år 

Avskri
vning 
2023 

Intern 
ränta 
2023 

Övrig 
drift 
2023 

Fortsatt utbyggnad IT 3 000 3 000 3 000 3 1 000 53 0 

Investeringsram KLK 1 050 1 500 1 500 10 105 18 0 

Ökad digitalisering 3 000 3 000 3 000 3 1 000 53 0 

Investeringsram Omdaning Bro 5 000 15 333 88 

KS-oförutsett 20 000 20 000 20 000 

Investeringar Naturreservat 450 20 23 8 

Summa 32 500 27 500 27 500 2 461 220 0 

Kommentarer investeringsprojekt 

IT 

Investeringsmedel för att bibehålla nuvarande IT-infrastruktur. Investeringen avser 

nödvändiga reinvesteringar och uppgraderingar för att bibehålla säkerhet. 

Investeringsram KLK 

Investeringsmedel för mindre investeringsutgifter inom kommunledningskontoret. 

Ökad digitalisering 

Kommuncentrala investeringsmedel för digitaliseringsutveckling. Investeringsmedel 

avser hela kommunen och söks i särskild ordning. 

Investeringsram Omdaning Bro 

Investeringar i det offentliga rummet. 

Oförutsett kommunövergripande  

Medel för oförutsedda investeringsutgifter inom hela kommunen. 

Investeringar i naturreservat  

KS ska leda och samordna utvecklingen av kommunens frilufts- och grönområden. 
Genom investeringar i våra naturreservat, exempelvis bättre anläggningar för det rörliga 

friluftslivet, anpassningar och tillgängliggörande för funktionsvarierade stärker 
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kommunen en av sina viktiga attraktions krafter. Investeringar kan behöva göras för att 

hindra otillåten fordonstrafik eller reinvestera i anläggningar som förstörts genom 
vandalism. 

4.3 Exploateringsbudget 

(tkr) År 2023 År 2024 År 2025 

Exploaterings- 
/genomförandeprojekt 

Kostnader 
& utgifter 

Intäkter & 
inkomster 

Kostnader 
& utgifter 

Intäkter & 
inkomster 

Kostnader 
& utgifter 

Intäkter & 
inkomster 

 Tegelhagen  11 450 000 10 300 000 11 450 000 10 300 000 20 876 000 20 300 000 

 Trädgårdsstaden  90 398 230 37 766 350 48 883 430 85 345 500 16 202 430 13 480 000 

 Ringvägen  9 413 673 0 2 697 347 0 2 597 174 0 

 Viby  55 282 857 49 975 814 55 042 857 48 575 814 55 042 857 48 575 814 

 Klövberga  3 500 000 1 750 000 3 500 000 1 750 000 500 000 500 000 

 Tibbleängen  20 000 000 17 200 000 20 000 000 17 200 000 0 18 070 000 

 Kockbacka Gärde  16 000 000 0 40 000 000 41 200 000 40 000 000 0 

 Norrboda Brunna (ny)  5 800 000 5 800 000 7 800 000 7 800 000 6 800 000 6 800 000 

Totalt 211 844 760 122 792 164 189 373 634 212 171 314 142 018 461 107 725 814 

Kommentarer exploateringsbudget 

Tegelhagen 

Utbyggnad av allmänna anläggningar. Utgifter avser övertagande av 
anläggningar. Inkomster baseras på ersättning från exploatörer. 

Trädgårdsstaden 

Utbyggnad av allmänna anläggningar såsom huvudgata, torg och VA- 
anläggningar. Utgifterna avser entreprenadarbeten. Inkomster baseras på 

markförsäljning och ersättning från exploatör. 

Ringvägen 
Ombyggnaden av Ringvägen med parkeringar och planteringar. Utgifter avser 

entreprenadkostnad. 

Viby 

Utbyggnad av allmänna anläggningar. Utgifterna avser entreprenadarbeten. 
Inkomster baseras på ersättning från exploatör. 

Klövberga 

Utbyggnad av cirkulationsplats. 
 

Tibbleängen 
Utbyggnad av allmänna anläggningar. Utgifterna avser entreprenadarbete n. 
Inkomster baseras på markförsäljning och ersättning från exploatör. 

 
Kockbacka gärde 

Utbyggnad av allmänna anläggningar. Utgifterna avser entreprenadarbete n. 
Inkomster baseras på markförsäljning och ersättning från exploatör. 

 

Norrboda-Brunna 
Utbyggnad av allmänna anläggningar. Utgifterna avser entreprenadarbeten. 

Inkomster baseras på ersättning från exploatör. 
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Kommunledningskontoret 

Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Karin Haglund 

Kvalificerad utredare 

Kanslienheten  

karin.haglund@upplands-bro.se 

2023-02-15 KS 22/0606 

Kommunstyrelsen 

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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Val av representanter från näringslivet till 
näringslivsrådet 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen utser följande företagarföreningar och företag för 

representation i näringslivsrådet under två år. 

 Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) i Upplands-

Bro

 Företagarna i Upplands-Bro

 Damernas Affärsnätverk

 Svenskt Näringsliv

 Ica Sverige (verksamhet Brunna)

 Ragn-Sells

 Nordisk Portservice

 Villa Aske

 Sparbanken i Enköping

 Handelsbanken Kungsängen

Sammanfattning 

Det kommunala näringslivsrådet är ett organ för dialog, samverkan och 

ömsesidigt utbyte av information och kunskap mellan företrädare för 

näringslivet och kommunen. 

I förslag till ett nytt reglemente som ersätter tidigare stadgar för 

näringslivsrådet föreslår kommunledningskontoret att de politiska 

representanterna i rådet utses via reglementet. Enligt förslaget ingår 

kommunstyrelsens presidium och samtliga kommunalråd i näringslivsrådet. 

Enligt det nya förslaget till reglemente föreslås därtill att kommunstyrelsen ska 

utse vilka företag och företagarföreningar som ska representeras i 

näringslivsrådet under två år. 
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Kommunledningskontoret 

Datum Vår beteckning 2 (2) 
2023-02-15 KS 22/0606 

Näringslivsenheten har berett ärendet i enlighet med det nya reglementet och 

nominerar följande företag och företagarföreningar att ingå i näringslivsrådet 

under två år. 

 Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) i Upplands-

Bro

 Företagarna i Upplands-Bro

 Damernas Affärsnätverk

 Svenskt Näringsliv

 Ica Sverige (verksamhet Brunna)

 Ragn-Sells

 Nordisk Portservice

 Villa Aske

 Sparbanken i Enköping

 Handelsbanken Kungsängen

Förslaget i det nya reglementet är att de av kommunstyrelsen utsedda företagen 

och föreningarna inom sig utser en ledamot att ingå i näringslivsrådet. 

Enligt förslag till reglemente kan rådet själva knyta tjänstepersoner från 

kommunens ledning till rådet. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 15 februari 2023

 Förslag till reglemente för näringslivsrådet, KS 22/0714

Barnperspektiv 

En aktiv samverkan med näringslivet i Upplands-Bro kan påverka barn och 

ungas framtida möjligheter och val av utbildning och arbete.  

För att barn och unga ska få möjlighet att växa upp i en utvecklande livsmiljö 

krävs ett lyhört och demokratiskt samhälle där erfarenheter delas, behov 

uppmärksammas och olika åsikter leder till dialog och förflyttning.   

Kommunledningskontoret 

Ida Texell 

Kommundirektör Sara Lauri  

Administrativ chef 

Beslut sänds till 

 Utsedda företag och företagarföreningar
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