
Sida 61 (178) 

 

Så här styrs Uppsala kommun  
Uppsala kommuns organisation och styrning syftar till att stärka den kommunala 
demokratin utifrån kommunfullmäktiges prioriteringar, erbjuda invånarna kvalitet i 
välfärden, hållbar landsbygds- och stadsutveckling samt ordning och reda i den 
kommunala ekonomin. All verksamhet ska bedrivas utifrån ett tydligt 
medborgarperspektiv. Kommunen ska uppfattas som tydlig och logisk för invånare och 
andra som har med kommunen att göra. Uppsala kommun arbetar efter devisen "Ett 
Uppsala - en kommun". Det innebär bland annat att nämnder och kommunala bolag 
arbetar för att gemensamt ta tillvara kompetens och erfarenheter genom dialog och 
gemensam beredning och på så sätt erbjuda bästa möjliga service och tjänster utefter 
de förutsättningar som ges. 

Den gemensamma beredningen syftar till att fler perspektiv kan tas i beaktande och 
kvaliteten i beslutsunderlagen höjs. Uppsala ska arbeta som en kommun och den 
gemensamma beredningen ska leda till gemensamma lösningar utifrån det bästa för 
kommunen som helhet. Detta arbetssätt svarar mot kommunallagens krav att ett 
ärende ska beredas av den nämnd vars verksamhetsområde ärendet berör. 

Kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Fullmäktige beslutar i 
ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen såsom 
mål och riktlinjer för verksamheten, budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor, 
nämndernas organisation och verksamhetsformer, val av ledamöter och ersättare i 
nämnder och beredningar samt val av revisorer. Kommunfullmäktige beslutar också 
om årsredovisning och ansvarsfrihet. 

Kommunstyrelse 
Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter. 
I detta ligger bland annat att följa och utveckla arbetet med ekonomi- och 
verksamhetsstyrning och utfärda regler, riktlinjer och rutinbeskrivningar för 
verksamhets- och ekonomihantering. Kommunstyrelsen ansvarar särskilt för att leda 
processen för Mål och budget med tillhörande affärs- och verksamhetsplaner, 
månadsuppföljning, delårs- och årsredovisning samt intern kontroll. Kommunstyrelsen 
har även till uppgift att föra en fortlöpande dialog med nämnder och styrelser för att 
säkerställa att verksamheten drivs i enlighet med fullmäktiges prioriteringar.  

Nämnder  
Nämnderna beslutar i frågor som rör den löpande förvaltningen och i frågor som de 
enligt lag eller annan författning ska ha hand om. Nämnderna beslutar också i frågor 
som fullmäktige har delegerat till dem. Nämnderna bereder fullmäktiges ärenden och 
ansvarar för att fullmäktiges beslut verkställs.  
 
Alla nämnder ska var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i 
enlighet med fullmäktiges mål och riktlinjer och att den interna kontrollen är tillräcklig 
samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. 
 
För räddningstjänsten och överförmyndarverksamheten har Uppsala gemensamma 
nämnder med andra kommuner. Uppsala är värdkommun för de gemensamma 
nämnderna. Utöver vad som gäller för andra nämnder ska de var och en inom sitt 
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område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med det avtal om gemensam nämnd 
som ingåtts mellan kommunerna samt de mål och uppdrag som beslutats om vid 
ägarsamråd. Andra kommungemensamma mål och uppdrag som de ingående 
kommunerna har ska nämnderna ta hänsyn till där så är möjligt utifrån 
grunduppdraget.  

Bolagsstyrelser 
De kommunala bolagsstyrelserna ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med 
fullmäktiges styrdokument, och regleras via beslutad ägarpolicy, bolagsordning och 
ägaridé eller ägardirektiv. Uppsala Stadshus AB är moderbolaget i Stadshuskoncernen. 
Uppsala Stadshus AB leder och samordnar verksamheten i bolagskoncernen samt 
avgör frågor som är gemensamma för koncernen och som inte är av större principiell 
beskaffenhet. Moderbolaget ska säkerställa att största möjliga samordning sker mellan 
bolagen och i kommunkoncernen och följer aktivt bolagskoncernens utveckling. 

Alla bolagsstyrelser ska var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i 
enlighet med fullmäktiges mål och riktlinjer och att den interna kontrollen är tillräcklig 
samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.  

Privata utförare 
Delar av den kommunalt finansierade verksamheten tillhandahålls av privata utförare, 
exempelvis företag, stiftelser och ideella organisationer. Kommunen är huvudman och 
ansvarig för att följa upp och kontrollera den kommunala verksamheten oberoende 
vem som tillhandahåller den. De privata utförarna ska bedriva sin verksamhet i 
enlighet med avtal som reglerar kvalitet, volym och pris samt former för uppföljning 
och utvärdering. I Uppsala kommun beslutar kommunfullmäktige om mål för 
verksamheten i Mål och budget för aktuell period. Genom målen i Mål och budget samt 
Riktlinje för kontroll och uppföljning av kommunalt finansierad verksamhet uppfyller 
Uppsala kommun kommunallagens krav på att fullmäktige för varje mandatperiod ska 
anta ett program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som 
utförs av privata utförare. (KL 5 kap. 3 §). Se mer under kapitel Kontroll och uppföljning 
av kommunalt finansierad verksamhet. 

Fristående skolor och förskolor är verksamheter med egna huvudmän och omfattas 
inte av begreppet privata utförare. Skolinspektionen beslutar om tillstånd och har 
tillsynsansvar för fristående skolor medan kommunerna beslutar om godkännande 
och har tillsyn över fristående förskolor och fristående fritidshem som inte anordnas av 
en fristående skola. För att försäkra att allmänheten har insyn i fristående skolor ska 
kommunen, jämte Skolinspektionens tillsyn, ha insyn i de fristående skolornas 
verksamhet. Kommunen ska lämna bidrag till de fristående skolorna per elev och 
ersättningen ska som lägst motsvara självkostnaden för den kommunala 
utbildningsverksamheten. 

Mål och budget 
Kommunallagen anger att kommuner och landsting varje år ska upprätta en budget för 
nästa kalenderår med plan för de därefter två efterföljande åren. I Uppsala fastställer 
kommunfullmäktige Mål och budget i november, som sedan gäller för tre år och 
revideras årligen. Det är det övergripande och överordnade styrdokumentet för 
kommunens nämnder och bolagsstyrelser. Mål och budget sätter fokus på det 
väsentliga och med träffsäkra mål, budgetar och prognoser säkerställs politisk 
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genomslagskraft i enlighet med fullmäktiges prioriteringar. Med Mål och budget ges 
allmänheten möjlighet till insyn för att värdera och jämföra kvaliteten samt att bedöma 
om resurserna används på ett kostnadseffektivt och långsiktigt ansvarsfullt sätt.  

Kommunstyrelsen leder arbetet med Mål och budget och genom att besluta om 
planeringsdirektiv i december startas processen. Under våren bereds ärendet. Arbetet 
innefattar bland annat en analysfas och den så kallade beredningsveckan där 
förtroendevalda redogör för sina politiska prioriteringar samt de utmaningar som 
kommunen med dess nämnder och bolagsstyrelser har att hantera inom de 
kommande 5 till 10 åren. Genom gemensam beredning säkerställs samsyn inom 
kommunkoncernen om prioriterade frågeställningar samt förutsättningar för 
verksamhetens genomförande. Ägarsamråd genomförs med företrädare för 
medlemskommunerna avseende de gemensamma nämnderna. 

Kommunfullmäktiges inriktningsmål strävar mot att inom de ekonomiska ramarna 
skapa en gemensam riktning och förändring i hela den kommunala verksamheten för 
att uppnå FN:s 17 globala hållbarhetsmål. Inriktningsmålen ska vara långsiktiga och 
gälla för minst en mandatperiod. Inför varje nytt budgetår omprövar 
kommunfullmäktige inriktningsmålen. 
 
Övriga kommunala styrdokument som planer, program, policyer och liknande är 
underordnade kommunfullmäktiges inriktningsmål. Framtagandet av program och 
kommunövergripande planer leds och samordnas av kommunstyrelsen. 

 
 
Varje nämnd och bolagsstyrelse ansvarar för att bidra till att uppnå 
kommunfullmäktiges inriktningsmål och ska omsätta dem i praktisk handling. Det görs 
genom att varje nämnd och bolagsstyrelse tar sig an inriktningsmålen och uppdragen 
utifrån sin egen verksamhets förutsättningar. I december fastställer nämnder och 
bolagsstyrelser sina verksamhets- och affärsplaner. I planen ska det tydligt framgå hur 
inriktningsmål och uppdrag ska uppnås, hur nämnden arbetar med att utveckla 
verksamheten inom sitt grunduppdrag, åtgärder för genomförande samt hur dessa ska 
följas upp. Nämnder och bolagsstyrelser ska ta fram indikatorer som underlag för 
uppföljning och analys. Särskild vikt ska läggas vid att beskriva hur samverkan ska 
bedrivas för att uppnå målen. Verksamhets- och affärsplaner ska kompletteras med en 
riskanalys med tillhörande internkontrollplan. Nämndernas och bolagsstyrelsernas 
verksamhets- och affärsplaner gäller för tre år och revideras årligen.  
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Uppföljning 
Måluppfyllelsen av kommunfullmäktiges inriktningsmål mäts genom uppföljning av 
genomförda uppdrag och åtgärder, övriga verksamhetsresultat samt indikatorer. 
Indikatorerna mäter trender, resultat och önskade effekter eller tillstånd i samhället. 
De är centrala i styrning och uppföljning och ska som utgångspunkt kunna jämföras 
över tid med andra organisationer och kommuner. De ger underlag för medvetna och 
underbyggda beslut och erbjuder förutsättningar, stöd och incitament för utveckling. 
Kommunfullmäktige fastställer indikatorer kopplade till inriktningsmålen samt 
indikatorer (bilaga 12) för att löpande följa upp och analysera utvecklingen inom 
kommunkoncernens grunduppdrag enligt reglemente eller ägardirektiv.  
Kommunfullmäktige kan fastställa ett politiskt önskvärt lägesmått för en indikator i 
Mål och budget vilket då blir en prioritering av nämndernas och bolagsstyrelsernas 
arbete. Nämnder och bolagsstyrelser ska använda kommunfullmäktiges indikatorer 
som styrning i framtagande av nämndmål och åtgärder i verksamhetsplaner och 
affärsplaner. Indikatorer ska formuleras, väljas och användas på ett sätt så att de ligger 
till grund för analys och utvärdering av effekter av vidtagna åtgärder. 
 
Nämnder och bolagsstyrelser ska följa upp och analysera vad som åstadkommits i 
förhållande till kommunfullmäktiges inriktningsmål och övriga mål fastställda av 
nämnden eller bolagsstyrelsen samt kommunövergripande planer och program. 
Uppföljningarna ska göras med utgångspunkt i viktiga händelser, resultat och 
utvecklingsområden. Tyngdpunkten i redovisningen ska ligga på analyser, slutsatser 
och kommentarer som förklarar det egna resultatet och i perspektivet vad detta 
betyder för Uppsala kommun i sin helhet. Nämnderna och bolagsstyrelserna ska för 
egen del komplettera kommunfullmäktiges indikatorer i den utsträckning det behövs 
för att säkerställa en ändamålsenlig uppföljning och utvärdering av den egna 
verksamheten. Gemensamma nämnder ska följa upp och analysera vad som 
åstadkommits enligt de mål som överenskommet med alla de ingående kommunerna 
och övriga mål fastställda av nämnden på hela verksamhetsområdet (alla kommuner) 
och där så är möjligt och relevant ha en kommunuppdelad uppföljning och analys. 
 
Kommunstyrelsen leder och ansvarar för uppföljning, analys och utvärdering av den 
samlade verksamheten. Kommunstyrelsen följer månatligen upp nämnders och 
bolagsstyrelsers ekonomiska resultat och utvalda indikatorer. Nämnderna och 
bolagsstyrelserna rapporterar resultat kopplat till inriktningsmål och uppdrag till 
kommunfullmäktige tre gånger om året som sammanställs i tre publikationer. 

 Delårsrapport mål per 30 april och ekonomi per 31 mars 
 Delårsbokslut mål och ekonomi 31 augusti 
 Årsredovisning 

Kommunstyrelsen ska lämna över årsredovisningen till fullmäktige och revisorerna 
senast den 15 april året efter det år som redovisningen avser.  

Jämte kommunstyrelsens uppföljning ansvarar nämnder och bolagsstyrelser för att 
löpande följa upp och analysera utvecklingen inom sina respektive 
verksamhetsområden enligt plan för uppföljning och internkontroll. Den som är 
ansvarig för att följa upp kommunövergripande program ska använda och vid behov 
komplettera indikatorerna. De ska skyndsamt rapportera väsentliga avvikelser från 
kommunfullmäktiges styrdokument samt vidta korrigerande åtgärder. 

  


