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Kommunstyrelsens arbete med styrgrupper 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 

att avskaffa de särskilda styrgrupperna för arenafrågor, samhällsbyggnadsfrågor och för 
välfärdsfrågor samt forum för samhällsbyggnad, samt 

att de uppgifter som lagts på dessa organ övertas av arbetsutskottet 

Ärendet 
I detta ärende läggs förslag till ändring i vissa av kommunstyrelsens tidigare beslut om 
styrgrupper. Beslutet berör inte mark- och exploateringsutskottet som förutsätts fortsätta i 
enlighet med  kommunstyrelsens beslut den 14 december 2012. 

Kommunstyrelsen har den 1 november 2010 (§ 190) utsett ett arbetsutskott (KSAU) med sju 
ledamöter och tre ersättare. Arbetsutskottet utgör även finansutskott enligt finanspolicyn samt 
krisledningsnämnd 

I förslag till ny finanspolicy, som är på väg till arbetsutskottet och kommunstyrelsen för 
beslut, föreslås att finansutskottet upphör som eget organ och ersätts av arbetsutskottet. 

Kommunstyrelsen beslutade den 3 november 2011 om en styrgrupp för arenaprojektet. 

Kommunstyrelsen beslutade den 8 februari 2012 att inrätta 
- Styrgrupp för samhällsbyggnadsfrågor med KSAU, MEX-utskottet samt presidierna i 

PBN, GSN, IFN och MHN – totalt 22 ledamöter 
- Styrgrupp för välfärdsfrågor med KSAU. Presidierna i nämnder som berörs av de 

frågor som behandlas adjungeras. 
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- Forum för samhällsbyggnad och välfärd som är öppet för kommunstyrelsen, samtliga 
uppdragsnämnder och ordföranden och vice ordförande i Industrihus AB, Uppsalahem 
AB, Uppsala kommuns fastighet AB samt Uppsala vatten och Avfall AB.  

 
Föredragning 
Det är angeläget att den politiska kommunledningen arbetar effektivt för att få fram beslut 
samtidigt som berörda nämnder bidrar till arbetet med sin kompetens.  
 
Förslaget innebär att arbetsutskottets ansvar som kommunens ledningsorgan blir tydligare. 
Avsikten är att under år 2014 sammanträder arbetsutskottet regelbundet 2 gånger i månaden.  
 
Vid ett av dessa sammanträden bereds ärenden till kommunstyrelsen. Vid det andra 
sammanträdet behandlas i första hand samhällsbyggnadsfrågor men också frågor som enligt 
tidigare beslut skulle hanteras av det särskilda forumet för välfärdsfrågor.  
 
Arbetsutskottet kommer att ha arbetsformer som öppnar för stor flexibilitet när det gäller att 
adjungera företrädare för berörda nämndpresidier. Inriktningen ska vara att även 
fortsättningsvis samla kommunens ansvariga nämnder i ett gemensamt arbete för kommunens 
utbyggnad. En fråga som kan motivera att arbetsutskottet adjungerar företrädare för andra 
nämnder är frågor kring arenautvecklingen 
 
Ansvaret att leda översiktplanearbetet går formellt över till arbetsutskottet från den tidigare 
styrgruppen men arbetets läggs även fortsättningsvis upp i syfte att de olika nämnderna deltar 
i arbetet. 
 
Styrgruppen för välfärdsfrågor har haft svårare att finna verksamhetsformer med kontinuitet. 
De frågor som varit aktuell har ofta krävt mer flexibla former för att lösas, ofta i anslutning 
till IVE-processen. Det är kommunstyrelsens arbetsutskott som utgör styrgruppen. Det finns  
inte anledning att behålla styrgruppen för välfärdsfrågor som ett särskilt organ enligt det 
tidigare beslutet. Däremot bör understrykas att arbetsutskottet ska ha ett flexibelt arbetssätt 
när det gäller att diskutera större välfärdsfrågor och adjungera företrädare för andra nämnder 
för att få en bredare diskussion och samsyn mellan kommunstyrelsen och nämnder i olika 
frågor. Inte minst bör framhållas vikten av kopplingen mellan stadsplaneringen och 
välfärdsfrågorna 
 
Det är viktigt att presidierna i nämnder och bolag håller de tider fria som i planeringen för 
2014 avsätts för arbetsutskottet för att inte försvåra adjungering. Arbetsutskottet planerar att 
sammanträda på tisdagar under år 2014. Avsikten är att sådana adjungeringar ska ske från kl 
16.00 
 
De öppna arbetssättet innebär också att det inte finns anledning att formellt bibehålla Forum 
för samhällsbyggnad och välfärd.  
 
Det innebär dock inte att de aktiviteter som Forumet har ordnat kommer att upphöra. Det är 
viktigt att kommunstyrelsen även fortsättningsvis arbetar med den formen av större möten där 
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en viktig fråga eller frågeområde berörs i ett bredare sammanhang. Att för detta formellt 
behålla en särskilt forum är dock inte nödvändigt utan innehållet styr formen för de möten 
som kan bli aktuella Ett par av de för 2012 och 2013 avsatta tiderna för forumet har används 
för ett sk landsbygdsforum där berörda nämnder mött intresseorganisationer för att diskutera 
landsbygdsfrågor. Det finns också behov av att samla breda forum för att belysa centrala 
välfärdsfrågor.  
 
I tidsplaneringen för år 2014 avsätts fyra tillfällen för sådana forum kvällstid. Innehållet i 
dessa forum och möteskretsen fastställs av arbetsutskottet  
 
Detta förslag innebär att kommunstyrelsens arbetsutskott tar ett ännu tydligare ansvar för 
kommunens ledning. Övriga nämnder, produktionsstyrelser och bolag har minst lika viktig 
roll som tidigare att samspela med kommunledningen i kommunens utveckling. Med detta 
förslag ges större möjligheter än tidigare till att skapa mötesforum som mer flexibelt kan 
anpassas till de frågor som är aktuella. 
 
 
 
Fredrik Ahlstedt 
Ordförande 
 
 


