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Inrättande av ett representationsutskott 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 

att inrätta ett representationsutskott, samt 

att anta arbetsordning för representationsutskottet enligt bilaga. 

Sammanfattning 
Det finns idag ett behov av att samordna beslut kring extern representation samt deltagande 
vid internationella mässor, konferenser och möten. Därför föreslås att ett utskott med ansvar 
för dessa frågor föreslås inrättas under kommunstyrelsen. 

Ärendet 
Uppsala kommun har många kontaktytor i samhället exempelvis med andra kommuner, 
myndigheter, företag och organisationer. Dessa kontakter medför ofta behov av representation 
i olika former. Den externa representationen syftar till att skapa intresse för kommunen, samt 
knyta för kommunen viktiga kontakter. Representation är en viktig del i Uppsala kommuns 
verksamhet för att skapa bra relationer och marknadsföra kommunen.  

Genom deltagande i internationella organisationers konferenser, årsmöten och seminarier ges 
kommunen möjlighet att båda dela med sig samt hämta hem kunskap och inspiration som 
bidrar till verksamhetsutveckling för medborgarnas bästa. 

I Uppsala kommuns policy för representation (KSN 2014-0128) slås kommunens 
övergripande förhållningssätt till representation fast.  Med utgångspunkt i policy för 
representation har kommunstyrelsen fattat beslut om riktlinjer för representation som 
konkretiserar policyn. Policyn och riktlinjerna anger den norm som gäller för representation, 
uppvaktningar och gåvor inom Uppsala kommun. 

Idag fattas beslut om extern representation dels av kommunfullmäktiges presidium och dels 
av kommunstyrelsens ordförande. Beslut om förtroendevaldas deltagande vid internationella 
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konferenser, mässor och möten fattas av kommunstyrelsens ordförande och/eller 
kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Föredragning 
Det finns idag ett behov av att samordna beslut kring extern representation samt hantering av 
inbjudningar till internationella mässor, konferenser och möten. Förslaget är att ett utskott 
med ansvar för dessa frågor inrättas under kommunstyrelsen. 

Representationsutskottet beslutar om representation, värdskap och deltagande i följande 
frågor: 

• Förfrågningar om representation och representationsbidrag vid större internationella
och nationella möten och konferenser som arrangeras i Uppsala
Utskottet för representationsfrågor spelar en viktig roll i arbetet med att locka större
internationella och nationella konferenser till Uppsala. Genom att Uppsala kommun
erbjuder sig att stå som värd för en mottagning, middag eller liknande i en
mötesansökan stärks Uppsalas konkurrenskraft gentemot andra aktörer som försöker
locka samma konferens till sin stad.

En aktör som arbetar med att förmå en organisation, myndighet eller liknande att
förlägga sin konferens till Uppsala inkommer med en förfrågan till
representationsutskottet om att kommunen ska delta i mötesansökan och förbinda sig
att stå som värd för en mottagning, middag eller liknande om konferensen förläggs till
Uppsala.

• Förfrågningar om representation och representationsbidrag från lokala föreningar
som firar 50, 75 eller 100-års jubileum
Lokala föreningar som firar jubileum kan söka om representation från Uppsala
kommun. Representationsutskottet beslutar om representation och eventuellt
representationsbidrag.

• Förfrågningar om representation vid invigningar, jubileer etc. i Uppsala
Medverkan och representation från Uppsala kommun efterfrågas vid en rad olika
tillfällen. Det kan röra sig om att förrätta och/eller delta vid invigningar, representera
kommunen vid akademiska högtider, andra organisationers jubileer eller att
invigningstala vid konferenser och möten. Representationsutskottet beslutar och
representation vid tillfällen som dessa.

• Inbjudningar till internationella konferenser, mässor, möten etc.
Genom att synas på den internationella arenan marknadsförs Uppsala och kommunens
profilfrågor blir mer kända och efterfrågade och fler turister och företag söker sig till
Uppsala. Genom deltagande i prioriterade internationella organisationers konferenser,
årsmöten och seminarier ges kommunen en möjlighet att hämta hem kunskap och
inspiration som bidrar till verksamhetsutveckling för medborgarnas bästa.
Representationsutskottet hanterar inkommande inbjudningar till internationella



konferenser, mässor och möten beslutar om eventuellt deltagande från Uppsala 
kommun  

Representationsutskottet består av: 

• Kommunstyrelsens presidium
• Kommunfullmäktiges ordförande om denna är ledamot av kommunstyrelsen, annars

adjungeras kommunfullmäktiges ordförande till utskottet.

Ekonomiska konsekvenser 
Budget för utskottet beslutas i samband med beslut om kommunstyrelsens budget för 2015. 

Kommunledningskontoret 

Joachim Danielsson Jan Malmberg 
Stadsdirektör  Tf chef kommunledningskontoret 



Bilaga: Arbetsordning för kommunstyrelsens representationsutskott 

Representationsutskottet beslutar om representation, värdskap och deltagande i följande 
frågor: 

• Förfrågningar om representation och representationsbidrag vid större internationella
och nationella möten och konferenser som arrangeras i Uppsala

• Förfrågningar om representation och representationsbidrag från lokala föreningar som
firar 50, 75 eller 100-års jubileum

• Förfrågningar om representation vid invigningar, jubileer etc. i Uppsala
• Inbjudningar till internationella konferenser, mässor, möten etc.

Representationsutskottet består av: 
• Kommunstyrelsens presidium
• Kommunfullmäktiges ordförande om denna är ledamot av kommunstyrelsen, annars

adjungeras kommunfullmäktiges ordförande till utskottet.

Bilaga
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