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 Kommunstyrelsen 
 

Styrgrupper mm för strategiska samhällsbyggnads- respektive 
välfärdsfrågor 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 
 
att enligt föredragningen i ärendet inrätta: 
 -  Styrgrupp för samhällsbyggnadsfrågor 
 -  Styrgrupp för välfärdsfrågor 
              -  Forum för samhällsbyggnad och välfärd 
 
 
Ärendet 
Kommunstyrelsens planeringsutskott inrättades 4 mars 2009 som försöksverksamhet, med 
beslutsrätt i vissa frågor kring kommunens planerings- och genomförandearbete. I och med 
den nu genomförda organisationsförändringen av kommunens tekniska uppdragsnämnder och 
uppdragskontor kan konstateras att det finns goda förutsättningar för att inom den 
reformerade organisationen klara nödvändig samordning när det gäller kortsiktiga frågor. Mot 
bakgrund av detta har kommunledningskontoret tagit fram ett förslag till förändring. 
 
Vad gäller motsvarande hantering av välfärdsfrågor kan konstateras behov av liknande 
samverkansorgan.  Behov finns även av samsyn mellan välfärdsfrågor och 
samhällsbyggnadsfrågor vilket kan tillgodoses genom ett gemensamt informations- och 
inspirationsforum. 
 
Föredragning 
Kommunfullmäktige har i sin översyn av reglementet 28 november 2011 tydliggjort 
kommunstyrelsens ledningsansvar för de långsiktiga strategiska samhällsbyggnadsfrågorna. 
För samhällsbyggnadsområdet är det därför uppenbart att ett politiskt samverkansforum kring 



2 (4) 

sådana strategiska frågor behöver behållas, för att hålla tydliga kanaler öppna mellan de mer 
kortsiktiga nämndövervägandena och de strategiska frågorna. Samtidigt har erfarenheten från 
planeringsutskottet visat att det är funktionen som överläggnings- och informationsforum som 
är viktig, medan beslutsvägen kan vara den ordinarie genom kommunstyrelsens arbetsutskott. 
Med fokus på överläggning bör ett sådant forum kunna vidgas till att omfatta samtliga 
tekniska uppdragsnämnders presidier tillsammans med kommunstyrelsens arbetsutskott. Med 
hänsyn till funktionen kan ett lämpligt namn vara kommunstyrelsens ”styrgrupp för 
samhällsbyggnad”. 
 
I styrgruppen föreslås överläggning och information kring följande frågor:  
 Pågående översiktsplanearbeten (ÖP), inkluderande fördjupningar (FÖP) och tematiska 

tillägg (TÖP) samt arbeten med strategiska planprogram.  
 Övriga strategiska frågor inom fysisk samhällsutveckling, exempelvis: 

o prioriteringsfrågor 
o samverkan med externa parter 
o löpande ÖP-frågor (lång sikt, vägval mm) 
o andra särskilt betydelsefulla frågor kring fysisk samhällsutveckling där gemensam 

hållning är nödvändig 
 
Styrgruppens sammansättning föreslås vara följande:  
1. kommunstyrelsens arbetsutskott 
2. kommunstyrelsens mark- och exploateringsutskott 
presidierna i 
3. plan- och byggnadsnämnden 
4. gatu- och samhällsmiljönämnden 
5. idrotts- och fritidsnämnden 
6. fastighetsägarnämnden, samt  
7. miljö- och hälsoskyddsnämnden 
 
För närvarande innebär det att styrgruppen består av 24 personer. Vid sidan av föredragande 
tjänstemän förväntas också respektive kontorschef närvara. Kommunstyrelsens ordförande 
föreslås leda styrgruppens arbete. Mötesfrekvensen kan variera men bör inledningsvis 
planeras till ca 1 gång per månad utom under sommaren. För  2012 finns tid reserverad för 
styrgruppens möten såväl som för mex-utskottet i årskalendariet. 
 
För de strategiska välfärdsfrågorna behövs också ett organ för samsyn. En stor skillnad mot 
den fysiska planeringen är att i den fysiska planeringen har kommunstyrelsen ett tydligt 
uppdrag som saknar motsvarighet på den ”mjuka” sidan. När det gäller välfärdsfrågorna har 
fullmäktige givit uppdraget direkt till respektive nämnd. Ett samverkansforum skulle här tjäna 
syftet att skapa bättre information och samverkan mellan nämnderna och samtidigt hålla 
kommunstyrelsens arbetsutskott informerad om vad som sker och ge möjlighet till att i ett 
tidigt skede reagera ur ett helhetsperspektiv, utan att ta över nämndernas ansvar. En styrgrupp 
för välfärdsfrågor ska överlägga om frågor av strukturell betydelse och av betydelse för flera 
av nämnderna eller helheten. Kommunstyrelsens ordförande föreslås leda styrgruppen. 
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Mötesfrekvensen för styrgruppen för välfärdsfrågor föreslås till 4-6 gånger per år vilket får 
utvärderas efter ett år. 
 
I styrgruppen för välfärdsfrågor föreslås överläggning och information ske kring exempelvis 
följande frågor: 
 
* Jämställdhetsperspektivet 
* Förebyggande arbetet 
* Strukturella frågor 
* Demokratifrågor 
* Information från nämnderna och KS om aktuella frågor som ännu ej beslutats  
 
Styrgruppens sammansättning föreslås vara: 
-kommunstyrelsens arbetsutskott 
 
Arbetsutskottet kallar presidierna i de nämnder som berörs av i styrgruppen för välfärdsfrågor   
aktuella frågeställningar.  Styrgruppen utser bland sig en liten beredningsgrupp bestående av 3  
ledamöter som förbereder styrgruppens möten. 
 
En tjänstemannagrupp bestående av berörda nämnders kontorschefer under ledning av 
stadsdirektören förbereder frågeställningarna. 
 
Till respektive styrgrupp kan adjungeras företrädare för produktionsstyrelser och bolag vid 
behov. 
 
Vid sidan av planeringsutskottet har funnits ett informations- och inspirationsforum för 
samhällsbyggnadsfrågor som varit öppet för samtliga uppdragsnämnders presidier. 
Kommunledningskontoret föreslår ett liknande forum även fortsättningsvis, men med bredare 
sakområdesbevakning, så att även välfärdsfrågorna fångas upp. Lämpligt namn kan vara 
kommunstyrelsens ”forum för samhällsbyggnad och välfärd”. 
 
I forumet föreslås informeras om vad som är på gång inom samhällsbyggnad och 
samhällsutveckling, inkluderande välfärdsfrågorna, i Uppsala. Därutöver föreslås en 
omvärldsbevakning som innebär att externa inspiratörer hämtas in för att förmedla idéer om 
hur det strategiska arbetet för kommunens arbete kring samhällsbyggnad och 
samhällsutveckling kan utvecklas. 
 
Forumet föreslås vara öppet för kommunstyrelsen och samtliga uppdragsnämnder samt för 
ordförande och vice ordförande i följande helägda bolag: industrihus AB, Uppsalahem AB, 
Uppsala kommuns fastighets AB, samt Uppsala vatten och avfall AB. Kommunstyrelsens 
arbets- respektive mark- och exploateringsutskott och samtliga uppdragsnämnders presidier 
förväntas delta. Deltagande för övriga ledamöter föreslås få avgöras av respektive instans. 
Kommunstyrelsens ordförande föreslås leda forumet. Mötesfrekvensen kan variera men bör 
inledningsvis planeras till ca 4 gånger per år. 
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Sammansättning, uppgifter och del i processen för styrgruppen för samhällsbyggnadsfrågor 
och forum för samhällsbyggnad och välfärd redovisas översiktligt också i bilaga,  där även 
tjänstemannaorganiseringen för dessa frågor redovisas.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Kostnaderna för rubricerade styrgrupper mm kan täckas av medel inom ram för 2012.  
 
 
Kommunledningskontoret 
 
Kenneth Holmstedt 
Stadsdirektör 












