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Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum:
Protokollsutdrag 2021-06-01

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 194

Återrapportering av översyn av styrgrupper
och liknande

KSN-2021-01284

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

1. att med godkännande lägga rapporten till handlingarna, samt
2. att uppdra till kommunledningskontoret att ta fram ett underlag till partierna

om valärenden i samband med mandatskiftet 2022.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade den 6 maj 2020 (§ 141) om Riktlinje för beredande och
rådgivande organ i Uppsala kommun. I samband med detta beslut uppdrog
kommunstyrelsen till kommunledningskontoret att även se över övriga styrgrupper
och liknande som är inrättade av kommunen och som inkluderar förtroendevalda
representanter.

Av förvaltningens återrapportering framgår att det i kommunen endast finns ett fåtal
styrgrupper som inkluderar förtroendevalda. Bland övriga organ där förtroendevalda
ingår är spridningen av syfte och funktion stor, och information om dessa saknas ofta.
Det är därför inte lätt att hitta någon gemensam styrning för dessa olika organ.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad den 5 maj 2021
Bilaga 1, Översyn av styrgrupper och liknande

Yrkande

Erik Pelling (S) yrkar:
att uppdra till kommunledningskontoret att ta fram ett underlag till partierna om
valärenden i samband med mandatskiftet 2022.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum:
Protokollsutdrag 2021-06-01

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Beslutsgång

Ordförande ställer först Erik Pellings (S) tilläggsyrkande mot avslag och finner att
arbetsutskottet bifaller detsamma.

Ordförande ställer därefter föreliggande förslag mot avslag och finner att
arbetsutskottet bifaller detsamma.
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Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala  

Besöksadress: Stationsgatan 12 

Telefon: 018-727 00 00 (växel) 

E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se 

www.uppsala.se  
Click or tap here to enter text.Click or tap here to enter text. 

Återrapportering av översyn av styrgrupper 
och liknande  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att med godkännande lägga rapporten till handlingarna. 

Ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade den 6 maj 2020 (§ 141) om Riktlinje för beredande och 
rådgivande organ i Uppsala kommun. I samband med detta beslut uppdrog 

kommunstyrelsen till kommunledningskontoret att även se över övriga styrgrupper 

och liknande som är inrättade av kommunen och som inkluderar förtroendevalda 

representanter.  

Av förvaltningens återrapportering framgår att det i kommunen endast finns ett fåtal 
styrgrupper som inkluderar förtroendevalda. Bland övriga organ där förtroendevalda 
ingår är spridningen av syfte och funktion stor, och information om dessa saknas ofta.  
Det är därför inte lätt att hitta någon gemensam styrning för dessa olika organ.   

Beredning 

Ärendet har beretts av kommunledningskontoret.  

Barn-, jämställdhets- och näringslivsperspektiven bedöms inte vara relevanta med 
föreliggande förslag till beslut.  

Föredragning 

De styrgrupper som innehåller förtroendevalda ledamöter och dessutom är inrättade 
av Uppsala kommun är endast två till antalet.  Det rör sig om styrgruppen för närvård 
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och styrgruppen för Fair trade city. Utöver dessa två grupper finns ett antal politiskt 
styrda organ som inte utgör rena styrgrupper, men som ändå har en liknande funktion.  

Andra typer av grupper är initierade av Uppsala kommun tillsammans med andra 
aktörer, till exempel referensgruppen för Uppsalapaketet, där Uppsala kommun och 
Region Uppsala ingår. Ett flertal organ är av samarbetskaraktär, där Uppsala är en av 

flera organisationer med politisk representation. Ett exempel är Samverkansforum 

mellan lokala trossamfund och Uppsala kommun.  

Det finns utöver de ovan nämnda typerna också ett antal äldre organ. Vissa av dessa är 
svåra att bedöma avseende inrättande. Fanstafonden inrättades troligen av dåvarande 
Bälinge kommun, och Kommittén för utdelning från donationsstiftelserna bildades 

antagligen som en arvtagare till Kommittén för utdelning av understöd åt fattiga 

stadsinnevånare.  

Översynen visar att det är svårt att hitta gemensamma nämnare för de organ som rör 
sig i gränslandet kring styrgrupper, sett till funktion, uppdrag och politisk 
representation. Det är därför heller inte lätt att hitta någon gemensam styrning för 

dessa olika organ.  

Ekonomiska konsekvenser 

Inga med föreliggande förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad den 5 maj 2021 

• Bilaga 1, Översyn av styrgrupper och liknande 

 

 

 

Kommunledningskontoret 

 

 

Joachim Danielsson Ingela Hagström 

Stadsdirektör Utvecklingsdirektör 
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Återrapportering av översyn av 
styrgrupper och liknande 
Kommunstyrelsen beslutade den 6 maj 2020 (§ 141) om Riktlinje för beredande och 
rådgivande organ i Uppsala kommun. I samband med detta beslut uppdrog 

kommunstyrelsen till kommunledningskontoret att även se över övriga styrgrupper 
och liknande som är inrättade av kommunen och som inkluderar förtroendevalda 

representanter.  

Översynen 
Översynen har gjorts genom en sammanställning av de uppdrag som listas på 
uppsala.se och i förtroendemannaregistret Troman. En genomgång har gjorts av de 

ersättningspliktiga uppdrag som kopplas till förtroendevalda i Troman. Denna 

sammanställning har sedan jämfört med den förteckningar som listas på uppsala.se för 
samtliga 591 förtroendevalda i Uppsala kommun. Listan på organ har sedan 

kompletterats med information som funnits tillgänglig i beslutsunderlag och i vissa fall 
arkivmaterial.  

Då uppdraget gällde en översyn av inte bara styrgrupper, utan även ”liknande” grupper 

som inrättats av Uppsala kommun, har angreppssättet i översynen varit brett. Det finns 

därför i den följande redovisningen ett flertal grupper som inte överensstämmer med 

det man traditionellt menar med en styrgrupp.   

Översynen visar att det är svårt att hitta gemensamma nämnare för de organ som rör 
sig i gränslandet kring styrgrupper, sett till funktion, uppdrag och politisk 
representation. Det är därför heller inte lätt att hitta någon gemensam styrning för 

dessa olika organ.  

Nyare grupper (efter 2000) 

De styrgrupper som innehåller förtroendevalda ledamöter och dessutom är inrättade 

endast av Uppsala kommun är bara två till antalet.  Det rör sig om styrgruppen för 
närvård och styrgruppen för Fair trade city.  

Styrgruppen för närvård inrättades 2015 av kommunstyrelsen och har till uppgift att 
tillse att frågor eller områden som berör flera nämnder och/eller landstinget blir 

hanterade enligt uppsatta mål för närvården. Styrgruppen ska regelbundet träffa 

Region Uppsala för att gemensamt planera, följa upp och utvärdera 
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närvårdsutvecklingen. Styrgruppens ledamöter består av ordföranden i berörda 
nämnder samt representanter för oppositionen.  

Även styrgruppen för Fair trade city inrättades 2015, dock av kommunfullmäktige. 
Gruppens uppdrag är att arbeta aktivt med lokalt informationsarbete om rättvis 
handel, etisk konsumtion och upphandling. I styrgruppen, där även representanter 

från näringslivet och civilsamhället ingår representeras Uppsala kommun av tre 

kommunalråd.  

Utöver dessa två grupper finns ett antal politiskt styrda organ som inte utgör rena 
styrgrupper, men som ändå har en liknande funktion.  

Samordningsförbundet Uppsala län inrättades 2008 av kommunfullmäktige 

tillsammans med andra delaktiga kommuner och myndigheter. Uppsala kommun 
representeras genom förtroendevalda som ingår i förbundets styrelse. 

Samordningsförbundets uppdrag är att utveckla samverkan mellan myndigheterna 
inom rehabiliteringsområdet.  

Uppsala läns pensionsstiftelse inrättades 2012 av kommunfullmäktige. Stiftelsen är 
öppen för samtliga regionens kommuner och Region Uppsala. Uppsala kommun 
representeras genom förtroendevalda och arbetstagarrepresentanter i stiftelsens 

styrelse.  

Samverkansforum mellan lokala trossamfund och Uppsala kommun inrättades 2017 
av kommunstyrelsen. Ordförande och vice ordförande i forumet utgörs av 

förtroendevalda. Forumets uppdrag är att möjliggöra för representanter från de olika 

trosinriktningarna att tillsammans med representanter från kommunen knyta 
kontakter och fördjupa samtal och dialog till stöd för civilsamhället. 

Referensgruppen för Uppsalapaketet inrättades 2019 av kommunstyrelsen 

tillsammans med Region Uppsala. Uppsala kommun representeras i gruppen av fyra 
kommunalråd.  

Äldre grupper (före 2000) 

Det finns utöver de ovan nämnda typerna också ett antal äldre organ. Den tillgängliga 

informationen om dessa organ är i vissa fall bristfällig, till exempel i fråga om 
inrättandet. Möjligheten att beskriva de olika organen varierar därför.   

Stiftelsen Dag Hammarskjöldbiblioteket inrättades 1990 av kommunfullmäktige 
tillsammans med Uppsala universitet och svenska FN-förbundet. Uppsala kommun 

representeras i stiftelsens styrelse genom förtroendevalda. Stiftelsens syfte är att 
sprida kännedom om internationella frågor. Stiftelsen ska också verka för 
internationell förståelse och samarbete i Dag Hammarskjölds anda, med utgångspunkt 

i FN:s verksamhet. hålla litteratur tillgänglig för forskning, undervisning och 

allmänheten. Stiftelsen ska vidare förvara, vårda och förnya bibliotekets samlingar, och 
fungera som depåbibliotek för det officiella FN-trycket i enlighet med anvisningar från 

Förenta Nationerna. 

Kommittén för utdelning från donationsstiftelserna inrättades antagligen av 
kommunfullmäktige 1970 eller däromkring. Exakt årtal har inte kunnat fastställas 
genom sökning i arkiv. Kommittén bildades sannolikt efter den tidigare Kommittén för 

utdelning av understöd åt fattiga stadsinnevånare. Denna kommitté har troligen 
inrättats redan 1883. Syftet med kommittén för utdelning från donationsstiftelserna är 

att administrera utbetalning av medel till personer som ansöker om stöd för särskilda 
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ändamål. Förtroendevalda ingår i kommittén som ledamöter, ordförande och vice 
ordförande.  

Fanstafonden inrättades troligen 1907 av dåvarande Bälinge kommun med syftet att 
stödja skola och sociala insatser genom utdelning av avkastning.  Förtroendevalda 
ingår i styrelsen för Fanstafonden.  

Delegationen för Stiftelsen Jälla Egendom övertogs 2003 från dåvarande landstinget. 

Delegationens syfte är att förvalta stiftelsen åt Uppsala kommun. Förtroendevalda 
ingår som ledamöter, ordförande och vice ordförande i delegationen.  

Bror Hjortstiftelsen inrättades 1986 av kommunfullmäktige. Stiftelsens syfte är att 
förvalta och vårda den konst av Bror Hjorth och den egendom i övrigt som genom 

överlåtelse och deposition överlämnats till stiftelsen. Stiftelsen ska också hålla denna 
egendom samlad och i museiform tillgänglig för allmänheten i ett Bror Hjorthmuseum, 

liksom att stimulera och underlätta studier av och förståelsen för Bror Hjorths konst. 
Förtroendevalda ingår som ledamöter, ordförande och vice ordförande i stiftelsens 
styrelse.  

Stadens medalj och medaljdelegationen inrättades 1946 av dåvarande 
stadsfullmäktige. Delegationens uppdrag är att utse mottagare av stadens medalj och 

att besluta formerna för utdelning av densamma. Delegationens medlemmar ska enligt 

det ursprungliga beslutet utgöras av ordförande och vice ordförande från 

stadsfullmäktige respektive drätselkammaren. Enligt revidering från 2014 ska 

kommunfullmäktige utse fem ledamöter till delegationen. Dessa ska utgöras av 
fullmäktiges presidium samt två andra ledamöter.  

Mälardalsrådet inrättades 1992 av kommunfullmäktige tillsammans med övriga 
medlemskommuner. Uppsala kommun representeras genom förtroendevalda i rådets 

styrelse. Mälardalsrådets uppdrag är samarbete kring regional utveckling, 
marknadsföring, framförallt internationellt, av regionen, liksom europafrågor, trafik- 

och annan infrastrukturplanering, miljöfrågor och andra gemensamma frågor. 
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