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1 Beredningsprocessen  
Beredningarna ska arbeta med de uppdrag som kommunfullmäktige årligen beslutar 

om i en plan för fullmäktiges beredningar. Vad som presenteras i denna skrift är 

uppdragsförslag. Projektplan som innehåller tänkt tillvägagångssätt och tidsatta 

aktiviteter utarbetas av beredningarnas presidium och ska godkännas av fullmäktiges 

presidium. 

På uppdrag av fullmäktige tar beredningarna sig an frågor av nämndsövergripande 

och strategisk karaktär med ett längre tidsperspektiv än i en vanlig nämndsprocess. 

Beredningarna skiljer sig från nämnderna på så sätt att de i huvudregel behandlar 

strategiska frågor som berör fler än en nämnd, med ett långsiktighetsperspektiv där 

omvärldsbevakning och dialog med invånarna (medborgardialog) är centralt.1 

Beredningarnas arbete följer en årsprocess som resulterar i en årsplan. Årsprocessen 

och de planer som tas fram bygger på tre aktörer: invånare, tjänstepersoner samt 

förtroendevalda. Processen baseras på en behovsanalys och kartläggning som sker 

varje år, och som då inkluderar samtliga tre aktörer. Detta i syfte att se till den 

kommunala utvecklingen. Kartläggningen utgör grunden för beredningarnas 

uppdrag och skapar legitimitet till fullmäktige. Beredningarna ska arbeta med frågor 

som är viktiga för Ängelholms kommun. 

1.1 Workshops  

Under 2022 har en workshop ägt rum mellan politik och profession i juni som utöver 

omvärldsbevakningen utgör underlaget för årsplanen. Då vi i fjol hade två större 

workshops baserades en del av materialet på föregående år, med en uppdaterad 

omvärldsanalys som komplement. Efter detta valda samlade presidiet ut vilka 

uppdrag som presenteras för nästa år.  

  

 

 

 

1 Beredningshandboken för Ängelholms kommun. 2020.  
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2 Årsplan 
Samlade presidiet2 har valt ut två uppdrag att föreslå kommunfullmäktige att fatta 

beslut om. Dessa specificeras nedan. Samtliga uppdrag innebär hela beredningar (13 

ledamöter inklusive presidiet). 

De två uppdragen har en del gemensamt och beredningarna kan med fördel arbeta 

delvis tillsammans, genom gemensamma workshops och/eller föreläsningar. 

2.1 Kommunfullmäktiges fasta beredning 1  

Samlade presidiet föreslår att beredning 1 får ett uppdrag under januari 2023 – 

november 2023.  

2.2 Lokal demokrati: hur ökar vi intresset för samhällsfrågor och 
politik?  

Uppdrag  

Kommunfullmäktige ger beredning 1 i uppdrag att utreda och analysera frågan om 

lokal demokrati. Det ska presenteras på fullmäktige i november 2023. 

Bakgrund och behovsanalys  

Unga människors politiska eller eventuella brist på samhällsengagemang är ett 

återkommande ämne. Diskussionen kretsar ofta kring vilka konsekvenser vi kan se 

om den yngre generationen inte deltar i det politiska rummet och i politiska partier. 

Parallellt har vi den mest engagerade ungdomsgenerationen på 40 år i politiska 

sakfrågor.  

Omvärldsbevakning påvisar att demokratin blir allt otydligare samtidigt som invånare 

vill se tydliga demokratiska processer och medborgarinflytande. Förtroendet för 

politiskt styrda organisationer är lågt och detta påverkar invånarnas engagemang i 

lokalpolitik.  

”Hos invånarna är det en väldigt svag koppling mellan den offentliga verksamheten som utförs, 

och hur jag påverkar den. Det måste bli tydligare vad det är som man faktiskt kan fatta beslut 

om eller vad man kan påverka.” 

Unga, i åldrarna 18–29 år, är underrepresenterade i kommunpolitiken jämfört med 

befolkningen. De utgör 7 procent av kommunpolitikerna vilket är 12 procentenheter 

lägre än andelen av befolkningen. Andelen 65 år och äldre fortsätter att öka som 

 

 

 

2 Samlade presidiet består av fullmäktiges presidium samt kommunstyrelsens presidium.  
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andel av de förtroendevalda. Totalt är det 31 procent i kommunerna. Det är en 

ökning med 4 procentenheter jämfört med 2015 och denna åldersgrupp är något 

överrepresenterad jämfört med befolkningen. Andelen unga 16–25 år som vill vara 

med och påverka i frågor som rör deras kommun var 37 procent 2018. Politiken bör 

spegla hela samhället. 

 

Uppdragsbeskrivning 

Beredningens uppdrag blir att analysera och kartlägga ungdomar och unga vuxnas 

förhållande till lokalpolitik i Ängelholms kommun med följande frågor som styrande: 

• Hur ser gymnasieelevers politiska intresse ut? 

• Vilka politiska sakfrågor tilltalar gymnasieelever? 

• Varför blir få ungdomar idag engagerade i lokal demokrati?  

• Vilka uppdrag och roller skulle de känna sig engagerade i? (form och innehåll) 

• Vilka hinder, möjligheter, utmaningar och styrkor ser de med detta?  

• Vilka förväntningar har de på kommunen?  

• Hur kan vi samarbeta med skolan för att engagera fler? 

• Kan Ängelholmsförslaget vara den del av detta arbete? 

Här finns det en vinkel att föra dialog med partierna om hur de ser på saken samt de 

få unga vuxna i Ängelholms kommun som är aktiva i politiken. För att ett sådant 

projekt ska bli lyckat behöver vi samverka med ungdomar. Här finns det möjlighet 

att ha ett nära samarbete med gymnasieskolan och en samhällsklass som 

referensgrupp. Det är viktigt att politiker samverkar mer med civilsamhället och unga 

för att få ett kunskapsutbyte och utöka intresset för lokal politik. En SWOT-analys 

blir styrande för uppdraget. En analys av denna storlek skulle stärka arbetet framåt 

och både skapa intresse hos gymnasieklassen och utgöra material för partierna.   

Uppdraget handlar inte om partipolitisk verksamhet enbart utan politiska aktiviteter. 

Exempelvis skrivit under namninsamlingar, skrivit insändare, varit med i 

medborgardialoger, kontaktat politiker i kommun, diskuterat politik, arbetat i 

organiserad politik. Valet 2022 och valdeltagandet hos unga kan vara något att 

studera. 

 

Syfte  

Syftet med uppdraget är att få en fördjupad kunskap om ungas motiv till att delta 

eller inte delta och se till attityd- och åsiktsmönster för att få en mer 

sammanhängande bild av Ängelholms ungdomar. Uppdraget har flera olika nivåer, 

både samverkan med unga och kunskapshöjande hur vi kan arbeta med frågan. 

 

Resultat  

Resultatet kommer bli en analys i orsaker och hur kommunen kan arbeta för att 

stärka den lokala demokratins förutsättningar. 

 

Projektplan 
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Projektplan som innehåller tänkt tillvägagångssätt och tidsatta aktiviteter utarbetas 

av beredningens presidium och godkänns av samlade presidiet. 

2.3 Kommunfullmäktiges fasta beredning 2  

Samlade presidiet föreslår att beredning 2 får ett uppdrag under januari 2023 – 

november 2023.  

2.3.1 Engagera de oorganiserade   

Uppdrag 

Kommunfullmäktige ger beredning 2 i uppdrag att utreda och analysera frågan om 

att engagera de oorganiserade. Det ska presenteras på fullmäktige i november 2023. 

Bakgrund och behovsanalys 

Det finns ett politiskt intresse av att kommunen ska vara en möjliggöra för 

civilsamhället, invånare och föreningar. Ett allhus för oorganiserade behöver utredas, 

en modell som varit framgångsrik i andra kommuner. 

Samtidigt ser vi dalande siffror på hur många som engagerar sig i föreningslivet. Fritid 

och föreningsliv utgör en mycket viktig del för många ungas liv. Föreningslivet bidrar 

till samhällsnytta och bidrar till ökat välmående. I Ängelholm kan vi se ett lokalt 

behov då färre engagerar sig i föreningslivet. Det är de medelålders och äldre som 

håller föreningslivet vid liv och som skolat ungdomarna till aktiva 

samhällsmedborgare. Indikationer från lokala föreningar i Ängelholms kommun 

visar att många är oroliga för framtiden då eldsjälarna inte längre kan vara med på 

grund av exempelvis hög ålder. Men det är inte nattsvart, i kommunen finns det flera 

föreningar som har lyckats väldigt bra och där intresset är stort för att engagera sig. 

Engagemanget tar nya vägar och dessa behöver vi analysera. Att engagera sig är en 

god grund för framtiden. 

Uppdragsbeskrivning 

Uppdraget präglas av medborgardialoger och frågan om social hållbarhet. Det är 

dialogbaserat och handlar om att aktivt arbeta mot föreningar och invånare utifrån 

frågeställningar som kan tas fram tillsammans med enheten för kultur och stad. Vad 

gör våra invånare från att de är ungdomar och slutar engagera sig i föreningslivet 

fram till 65+? Uppdraget handlar om unga upp till 65 år. Även föra en dialog med 

ungdomar om deras villkor för fritid och organisering.  

Både med de som är organiserade men med särskilt fokus på de som valt att inte 

delta i föreningslivet (oorganiserade). Uppdraget går ut på att kartlägga 

framgångsfaktorer hos de föreningarna som lyckats väl, men även genom 

tjänstedesign kartlägga vad invånarna skulle vilja se i ett all aktivitets hus. All 

aktivitetshus för oorganiserade har visat sig vara en bra metod för att främja psykisk 

hälsa samt förebyggande arbete.  
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Uppdraget har en lite annorlunda karaktär där beredningen bör inleda arbetet med 

medborgardialoger för att kartlägga, samt studiebesök hos andra kommuner. 

Tjänstedesign kan vara ett viktigt verktyg här – att inte ha exakta frågeställningar 

inför dialogerna utan låta invånarna berätta för oss.  

Frågeställningar som kan tas med:  

• Vad har engagemanget tagit för nya vägar?  

• Vilka goda exempel kan vi dela med oss av?  

• Hur når vi de oorganiserade?  

• Hur engagerar man unga? Hur får man med de som hänger på torget? 

Nyanlända? 

• Undersöka om målgrupperna vet vad en förening är, vill de vara med i en 

förening, hur ska de i så fall formas?  

• Vad hade invånarna velat göra i ett all aktivitets hus?  

Förslag på plats för all aktivitets hus? 

  

Syfte 

Syftet med uppdraget är att arbeta med psykisk hälsa och skapa mervärde för 

invånarna. Goda exempel ska spridas. 

 

Resultat  

En analys av framgångsfaktorer och goda exempel från de föreningar som klarat sig 

bra, likväl de som klarar sig mindre bra. Detta för att få en större bredd och ett 

kunskapsutbyte där ett kollegialt lärande kan skapas. Även en kartläggning kring hur 

oorganiserade vill engagera sig och vad som krävs för ett all hus kommer belysas i 

resultatet. 

 

Projektplan  

Projektplan som innehåller tänkt tillvägagångssätt och tidsatta aktiviteter utarbetas 

av beredningens presidium och godkänns av samlade presidiet. 
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3 Övriga bordlagda uppdrag  
Utifrån beredningarnas årsprocesser 2023 kom det fram flera olika förslag för 

beredningsuppdrag. De som inte vidare beretts på grund av behovsanalys och 

prioriteringar listas nedan. Dessa kan vara relevanta inför nästkommande årsplaner 

eller i andra sammanhang. 

Barnrättsperspektiv 

och hur vi arbetar 

med frågan 

Frågan om barnrätt kom upp både 2020 och 2021 under workshopsen för 

beredningarnas årsprocess. Under förra mandatperioden tog beredningen för 

lärande fram en plan för att stärka barnrättsperspektivet i Ängelholms 

kommun. Tjänsteorganisationen tog fram en strategi för detta där flera 

områden listades för att förverkliga planen. Detta dokument pausades under 

klustringen av styrdokument. Frågan har ingen naturlig plats i organisationen.  

Det finns ett behov att arbeta strategiskt med barnrättsfrågorna i kommunen 

och få en politisk viljeriktning: 

o Vi har barnrättsrateger som inte har något specifikt syfte eller 

arbetsbeskrivning, det hade behövts förtydligas, 

o Barnrättsnätverken vad är deras syfte och vilket mandat har de,  

o Se till verktyg för att implementera ett barnrättsperspektiv så som 

barnchecklista och barnkonsekvensanalyser i tjänsteutlåtanden, och 

barnbokslut 

o Utbilda tjänstepersoner och politiker i frågan.  

 

Det finns ett behov kring politisk viljeriktning och en strategi kring beslut för 

arbetet framåt.  

Psykisk hälsa  

(finns utkast till 

projektplan från 

2021) 

Frågan diskuterades under beredningarnas årsprocess 2021 som ett steg 2 på 

beredning 2 dåvarande uppdrag. Det finns ett behov att fortsätta arbetet med 

social hållbarhet och utifrån den sociala kartläggning beredning 2 tagit fram 

arbeta med en stor utmaning för kommunen: psykisk hälsa. Utifrån 

behovsanalyser finns det ett behov att se till psykisk hälsa. Att arbeta med 

förebyggande insatser för att hålla kvar i kommunens gynnsamma 

socioekonomiska läge. Professionen pratar om ökad psykisk ohälsa hos alla 

åldersgrupper, men där unga pekas ut som en särskild riskgrupp. De senaste 

två åren av pandemi har varit en bidragande faktor till den ökade trenden. 

Frågan är hur vi som kommun kan förberedda oss för detta. Vilken 

beredskap har kommunen, hur jobbar vi idag och hur ser samarbetet ut 

mellan politik och profession? 

Effekterna av 

pandemin  

(finns utkast till 

projektplan från 

2022) 

Detta uppdragsförslag skulle beredning 1 haft under 2021 men valdes att 

pausa av flera anledningar.  

Pandemin är en återkommande fråga bland politik och profession, den har 

ändrat hur den politiska organisationen arbetat under de senaste två åren och 

påverkat allas våran vardag. Från den politiska sidan har det handlat om 
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omställning till färre deltagare på nämndsmöten, digitala möten och inställda 

dialog med invånarna (medborgardialog). Efter pandemin kommer det finnas 

behov av att utvärdera vad som egentligen hände, samt nyckelpersoners 

upplevelse. Pandemin har väckt många frågor för den politiska organisationen, 

dessa behöver nu plockas upp och sammanhangsättas inför framtida 

utvärdering som ett komplement. 

Trafikfrågan 

landsbygden  

 

Detta är en viktig och aktuell fråga men något som bör beredas efter att 

Ängelholmspaketet fått landa. Detta ska bygga vidare på gammalt 

beredningsförslag om trafikfrågan i tätorten. Detta var en diskussion på 

workshop mellan politik och profession (del av beredningarnas årsprocess) 

2020.  

Ängelholm som 

turiststad 

(finns utkast till 

projektplan från 

2022) 

Turism är något som vi ofta glömmer bort. Detta var en diskussion på 

workshop mellan politik och profession (del av beredningarnas årsprocess) 

2020. 

Målbild för stränder 

och Rönneå  

Förslaget är ett äldre medborgarförslag samt ett gammalt 

beredningsuppdragförslag. 
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