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Introduktion
I samband med att en ny politisk organisation sjösattes i Ängelholms kommun i
januari 2015 etablerades fem fasta beredningar som arbetar på uppdrag av kommunfullmäktige. Syftet är att öppna upp
och vitalisera den politiska processen samt
att öka intresset för politiskt arbete.
Beredningar arbetar på strategisk nivå,
med framtidsfrågor, långsiktiga utmaningar och målbilder inom olika samhällsområden.
Denna handbok vänder sig till både
förtroendevalda och tjänstepersoner
inom kommunen som vill veta mer om
hur kommunfullmäktiges beredningar är
utformade och arbetar. Handboken ger
nyttig information för de förtroendevalda
som funderar på att arbeta i en beredning
och den är viktig att läsa för de som redan
är invalda i en beredning.
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Tre typer av beredningar
Alla beredningar är organiserade under
kommunfullmäktige. De får sina uppdrag
från och återrapporterar direkt till fullmäktige. Det finns tre olika former av beredningar: fasta beredningar, tillfälliga beredningar och valberedning. Denna handbok
handlar främst om de fasta beredningarna.

Fasta beredningar

Tillfälliga beredningar

1. Beredning för samhällsutveckling
Frågor som rör miljö, folkhälsa, näringsliv
och turism.
2. Beredning för samhällsbyggnad
Frågor som rör fysisk planering (mark,
vatten och boende).
3. Beredning för omsorg
Frågor som rör omsorg om medborgarna,
exempelvis äldreomsorg, stöd till barn och
familjer samt stöd till personer med
funktionsnedsättningar.
4. Beredning för lärande
Frågor som rör utbildning och utveckling
av Ängelholms skolor.
5. Beredning för kultur, idrott och fritid
Frågor som rör kultur, idrott och fritid.

Det kan finnas tillfällen då ett uppdrag
behöver genomföras, men inte kan tilldelas någon av de fasta beredningarna.
Kommunfullmäktige tillsätter då en tillfällig beredning för att ta sig an uppdraget.
En tillfällig beredning kan vara proportionellt eller parlamentariskt utformad. Det
betyder att mandaten antingen fördelas i
proportion till valresultatet eller med en
representant från varje parti i fullmäktige.

Valberedning
En sjätte fullmäktigeberedning är valberedningen som bereder och ger
fullmäktige förslag till beslut i valärenden.
Valberedningen arbetar inte med strategiska frågor som de övriga fem beredningarna utan är endast verksam i vissa valärenden som behandlas i fullmäktige.
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Val av ledamöter till
beredningarna
Varje beredning består av tio ledamöter
samt ett presidium som består av en ordförande, 1:e vice ordförande samt 2:e vice
ordförande. Presidiet väljs för hela mandatperioden på fyra år medan ledamöterna
väljs per uppdrag. Ledamöter och ersättare
i kommunstyrelsen, myndighetsnämnden
och välfärdsnämnden får inte samtidigt ha
uppdrag i en fast beredning. Ordföranden
och vice ordförandena i beredningarna
ska väljas bland ledamöter eller ersättare i
kommunfullmäktige.

Uppdrag till
beredningarna
Kommunfullmäktiges beredningar arbetar med att ta fram förslag till långsiktiga
målbilder utifrån ett medborgarperspektiv.
Arbetet ska vara inriktat mot utvecklingsfrågor inom olika delar av kommunens
verksamhet. Beredningarna tar inga beslut
utan definierar önskat läge och svarar på
frågan – Vad vill vi som kommun uppnå?
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En strategisk fråga
Ärenden och områden där kommunen
saknar betydande del av inflytande är
mindre lämpliga för beredningar. Frågan
måste vara påverkbar ur ett kommunalt
perspektiv, och bör också vara av rimlig
svårighetsgrad så att den kan hanteras av
kommunen.
Politiken behöver även ta ställning till om
frågan ska prioriteras eller inte. Lämpliga
utgångspunkter för denna bedömning är
t.ex. om frågan är i linje med kommunfullmäktiges inriktningsmål, den politiska
framtidsförklaringen och visionen.

Bedömningsgrunder
De frågor som bedöms vara lämpliga för
behandling i en beredning har tre samverkande dimensioner:
1. Framtid och utveckling
Frågor med avgörande betydelse för kommunens utveckling. Beredningarna arbetar
med frågor som har en utvecklingshorisont
på 5 – 20 år. Frågor som ska avgöras och
implementeras inom kortare tid bör hanteras av kommunstyrelsen.

2. Komplexitet
Komplexa frågor med mångfacetterad problematik kan ha olika möjliga lösningar
och alla kan vara rätt. Då handlar det om
att bestämma inriktning och välja någon av
de alternativa lösningarna. Det är alltså inte
komplicerade frågor som istället har en lösning som visserligen kräver djupt kunnande
och expertliknande kompetens men går att
”räkna ut”.
3. Medskapande/
medborgarperspektiv
Frågan har stark inverkan på invånarna och
det kan finnas behov av att inhämta kunskap och erfarenheter från invånarna. Det
finns också möjlighet för invånarna att vara
delaktiga i arbetet.

figur 1: Bedömningsgrunder

Långsiktigt

Komplexitet

Framtid
SWEET SPOT

Medborgarperspektiv

Flera möjliga
lösningar
Stark medborgarpåverkan
Påverkar kommunens framtid och
utveckling
Förutsättningar för
medskapande
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Översikt:
beredningsuppdrag från
start till
verkställande
Ett beredningsuppdrag är en process som
tidmässigt kan sträcka sig över flera år. Här
följer en beskrivning över arbetet med ett
beredningsuppdrag från det att beredningen påbörjar uppdraget tills att beredningens
förslag verkställs.
1. Årsplan – nya beredningsuppdrag tas
fram och tilldelas beredningar.
Processen beskrivs under kapitel ”Så här får
beredningarna sina uppdrag”.
2. Årsplanen antas av kommunfullmäktige
vilket betyder att beredningarna tilldelas nya
uppdrag.
3. Beredningen genomför sitt uppdrag.
En process som beskrivs under kapitel ”Arbetet i en beredning”.
4. Beredningen lämnar slutrapport till
kommunfullmäktige.
5. Kommunfullmäktige anser uppdraget
slutfört och överlämnar slutrapporten till
kommunstyrelsen.

8. Förslagen i slutrapporten utreds med
hänsyn till juridiska-, ekonomiska- och andra konsekvenser. Resultatet presenteras
i en plan för hur beredningens förslag ska
kunna verkställas.
9. Ärendet bereds i kommunstyrelsen som
ger förslag till beslut.
10. Ärendet behandlas i fullmäktige som
beslutar om vidare hantering.
11. Kommunstyrelsen överlämnar ärendet
till tjänsteorganisationen.
12. Kommundirektören tilldelar, genom
kommunchefsgruppen, huvuduppdrag eller
servicestöd ärendet för verkställande.
13. Fullmäktiges beslut verkställs. Processen härefter styrs av vad fullmäktige beslutat. I vissa fall ska åtgärder hänskjutas till
budgetberedningen, kanske ska en strategi
tas fram, etc.
Se en skiss på nästa uppslag.

6. Kommunstyrelsen överlämnar ärendet till
tjänsteorganisationen, kommundirektören.
7. Kommundirektören tilldelar, genom
kommunchefsgruppen, huvuduppdrag eller
servicestöd ärendet för utredning.
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figur 2: Beredningsuppdrag från start till verkställande

1. KF/KS/KFB presidier
Process årsplan nya
beredningsuppdrag
Se s. 12-14

5. KF
Beslut uppdrag slutfört
och
överlämnas till KS

9. KS
Beslut om vidare
hantering

KF= Kommunfullmäktige
KFB= Kommunfullmäktiges beredning
KS= Kommunstyrelse
KCG= Kommunchefsgrupp
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2. KF
Beredningsuppdrag
tilldelas beredning

6. KS
Kommunstyrelsen
överlämnar till
tjänsteorganisation/
kommundirektör

10. KF
Beslut om vidare
hantering

3. KFB

4. KFB

Process
beredningsarbete
Se s. 15-19

7. KCG

Slutrapport

8. Tjänsteorganisation

Kommundirektören
tilldelar uppdrag till
tjänsteorganisation

Utredning (ek., jur., tidplan m.m.)

11. KS

12. KCG

Kommunstyrelsen
överlämnar till
tjänsteorganisation

Kommundirektören tilldelar
HU eller SST för
verkställande

13. Tjänsteorganisation
Genomföra uppdrag och
verkställa beslut
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Så här får beredningarna
sina uppdrag
Beredningarna arbetar med långsiktiga strategiska målbilder och ska föreslå riktning
för kommunens utveckling inom särskilt
utpekade områden. Uppdragen tas därför
fram utifrån en bred omvärldsanalys som
omfattar trender både lokalt, nationellt och
globalt. Här nedan beskrivs den process
som leder fram till att beredningarna får
nya uppdrag.

Årsplan
Kommunfullmäktige fastställer en årlig plan
för uppdrag till kommunfullmäktiges
beredningar. Kommunfullmäktige styr
verksamheten i beredningarna genom denna plan. Arbetet med årsplanen påbörjas
redan under våren och avslutas i december
genom att fullmäktige antar årsplanen.
Beslutet innebär att beredningarna formellt
tilldelas nya uppdrag.
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Så här går det till:
1. Analysarbete
Både huvuduppdrag och förtroendevalda
tar fram förslag på beredningsuppdrag för
kommande år:
Beredningspresidierna tar fram förslag:
Beredningspresidierna och kommunfullmäktiges presidium får ta del av en kommunövergripande omvärldsanalys för
Ängelholms kommun. Genom förankring
i respektive parti och beredning, tar varje
beredningspresidium därefter fram förslag
på nya beredningsuppdrag.
Huvuduppdragen tar fram förslag:
Utifrån verksamhetsbehov och omvärldsbevakning tar huvuduppdragen också fram
förslag på nya beredningsuppdrag.
De lämnas till kommunchefsgruppen att ta
ställning till.

2. Workshop – vi lär, diskuterar och
prioriterar
På uppdrag av kommunfullmäktiges
presidium anordnar beredningsstödet en
workshop där beredningspresidier och
representanter från huvuduppdragen lägger
fram sina förslag till nya strategiska uppdrag. Även kommunfullmäktiges presidium
och kommunchefsgruppen medverkar i
workshopen.
3. Samlade presidiet
Efter workshopen sammanställs förslagen
till en årsplan med koppling till kommunens
styrdokument: vision, framtidsförklaring
samt kommunfullmäktiges mål. Förslaget
presenteras för det samlade presidiet (kommunfullmäktiges presidium och kommunstyrelsen presidium) och eventuella justeringar görs.

4. KF:s presidium och
beredningspresidierna
Kommunfullmäktiges presidium träffar
beredningspresidierna för att förankra
förslaget till årsplan.
5. KF:s presidium och beredningsstödet
Med beaktande av synpunkter från beredningarnas presidier, färdigställs det slutliga
förslaget till årsplan. Kommunfullmäktiges
presidium ansvarar för att lämna det
beredda förslaget till kommunstyrelsen för
antagande i kommunfullmäktige.
6. Kommunfullmäktige fastställer
årsplan
Årsplanen fastställs av kommunfullmäktige
och beslutet innebär att beredningarna
formellt tilldelas uppdragen. Partierna påbörjar nomineringar till nya beredningsuppdrag och på nästkommande fullmäktigemöte väljs ledamöter till respektive
beredningsuppdrag.
Vid behov kompletteras årsplanen och följs
upp av kommunfullmäktiges presidium i
samråd med respektive beredning.
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figur 3: Process årsplan för beredningsuppdrag

1
Analys

Workshop

Beredningspresidier och huvuduppdrag lämnar förslag på nya

Workshop kring identifierade behov
av beredningsuppdrag genom omvärldsbevakning,
kunskapsförmedling, lärande och prioriterade behov.

beredningsuppdrag.

3

4

Samlade presidiet

KF:s presidium

Samlade presidiet analyserar inkomna förslag till beredningsuppdrag
och prioriterar. Beredningsstödet
sammanställer.

KF:s presidium tar del av förslag till
årsplan. Förankrar tillsammans med
respektive beredningspresidium.

5
KF:s presidium och
beredningsstödet
KF:s presidium och beredningsstödet
analyserar framförda
synpunkter och utarbetar slutligt
förslag till årsplan för respektive
beredning.

14|

2

6
Kommunfullmäktige
fastställer årsplan för
beredningsuppdrag

Arbetet i en beredning
När kommunfullmäktige har lämnat ett
uppdrag till en beredning ska arbetet
genomföras. Här går vi igenom arbetsprocessen som beskriver hur beredningen
arbetar från start till mål.

figur 4: Beredningens arbetsprocess
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De olika stegen
1. Nytt uppdrag till en
beredning
Beredningarna får nya uppdrag genom att
fullmäktige antar årsplanen. Fullmäktige
kan även ge uppdrag åt en beredning utanför årsplanen när en tillfällig beredning
behöver inrättas.

2. Uppstart/planering
Beredningens presidium träffas för att analysera uppdraget samt för att ta fram en
projektplan. Projektplanen ska beskriva
uppdragets syfte, mål, avgränsningar, genomförande samt vilka kontakter och eventuella samarbeten som behövs. Vid behov
kan tjänstepersoner med sakkunskap i ämnet delta på dessa möten. Projektplanen ska
sedan godkännas av kommunfullmäktiges
presidium och därefter kan beredningens
ordförande kalla till ett första beredningsmöte. Till projektplanen kopplas en aktivitetsplan som påbörjas och fylls på löpande
under uppdragets gång.
Möjlighet till
vägledningsdebatt
Om beredningen behöver vägledning i inriktning eller avgränsning i uppdraget kan
det vara läge för en vägledningsdebatt i fullmäktige. Tidpunkten för vägledningsdebatt
kan skifta efter behov men det är ofta en
fördel att få vägledning tidigt i uppdraget.
Beredningen får tillfälle att ”känna av”
fullmäktiges inställning till olika inriktningar samtidigt som politiker och medborgare
ges möjlighet till en intresseväckande dis16|

kussion. Vägledningsdebatt kan även ses
som en pedagogisk del i beredningsprocessen genom att den är kunskapslyftande.
Inför en vägledningsdebatt förbereder
beredningen ett skriftligt underlag som tar
upp frågor och eventuell problematik som
beredningen vill ha vägledning i. Det är viktigt att lägga fokus på några kärnfulla frågeställningar. Vid mötet inleder beredningens
presidium, eller av beredningen utsedda
ledamöter, med en presentation.
Har beredningen en fråga av mindre karaktär gällande sitt uppdrag kan det vara lämpligare att vända sig till fullmäktiges presidium för en vägledande diskussion.

3. Kunskapsinhämtning
Beredningen kan arbeta på många olika sätt.
Man kan inhämta kunskap genom föredrag,
studiebesök, rapporter, forskningsresultat
med mera. Alla aktiviteter ska redovisas i
en aktivitetsplan som uppdateras löpande.
Beredningsstödet dokumenterar under hela
uppdragets process. Alla presentationer,
minnesanteckningar och andra handlingar
dokumenteras i ett och samma ärende i
diariet som publiceras på hemsidan.
Beredningen förbereder och verkställer
även eventuella medborgardialoger.
Sammanställningar från dialogerna dokumenteras på samma vis som ovan.

Arbetet i en beredning

4. Politisk tankesmedja
Analys bör vara en följeslagare under hela
kunskapsinhämtningen genom att man
som ledamot kontinuerligt reflekterar över
den information som presenteras genom
föreläsningar, rapporter med mera. När
fasen för kunskapsinhämtning avslutas är
det dags för beredningen att gemensamt
komma fram till vilka problem och frågeställningar man ser. Beredningen ska ta
ställning till vilka mål, vilken utveckling och
färdriktning man vill föreslå. Man kan säga
att beredningarna fungerar som politiska
tankesmedjor. Analysen kan ske genom
exempelvis ”hemläxor” till alla ledamöter
inför en workshop där beredningen analyserar resultat och formulerar slutsatser.
Detta är en mycket viktig del i uppdraget
eftersom det är nu beredningen ska formulera vad man vill, det vill säga, den långsiktiga målbilden ska presenteras.

5. Utkast till rapport
Resultatet av beredningens arbete redovisas
i en rapport till kommunfullmäktige. Rapporten beskriver hur uppdraget har genomförts, vilka utmaningar som identifierats,
formulerar analys samt presenterar slutsatser. Rapporten kan antingen läggas fram
som ett samlat dokument eller anpassas på
annat sätt efter uppdragets karaktär, till exempel i form av en rapport som redogör för
arbetsprocessen och ett tillhörande dokument som redogör för utmaningar, analys
och slutsatser.

Om beredningen inte kommer överens om slutsatserna
Beredningen måste inte vara enig i sitt förslag, utan kan lämna huvudförslag och reservationer. Alternativt kan ledamöter som
inte ställer sig bakom allt i slutrapporten, uttrycka sin vilja när slutrapporten behandlas i
kommunfullmäktige.
Följande alternativ finns när beredningen
inte är enig om slutsatserna:
1. Avvikande åsikter redovisas i en reservation som blir bilaga till slutrapporten. Reservationen ska endast ta upp avvikande
åsikter och inte det som redan är redovisat
i slutrapporten.
2. En reservation (enligt Kommunallagens
4 kap 22 §) lämnas vid fullmäktiges sammanträde när beslut tas om slutrapporten.
(En reservation skrivs in i fullmäktiges beslutsparagraf.)
3. Yrkande om protokollsanteckning (enligt
Kommunallagens 4 kap 22 §) lämnas vid
fullmäktiges sammanträde när beslut tas om
slutrapporten. (En protokollsanteckning
skrivs in i fullmäktiges beslutsparagraf.)
Om slutrapporten inte blir klar i tid
Ifall beredningen anser sig behöva förlängning av uppdraget kan beredningspresidiet
anhålla om anstånd. Gäller anståndet två
månader eller mindre tar fullmäktiges presidium beslut som anmäls till fullmäktige.
Gäller anståndet tre månader eller längre tar
fullmäktige beslut.
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Arbetet i en beredning

6. Politiskt fotarbete dialog och förankring

8. Slutrapport färdigställs

Alla beredningsledamöter har ansvar för att
förankra beredningens arbete löpande i sitt
parti. Inför slutrapportens färdigställande
är det särskilt viktigt att ledamöterna stämmer av beredningens slutsatser i sitt parti.
Synpunkter och önskemål om ändringar ska
återrapporteras snarast till beredningen så
att det finns möjlighet att anpassa slutrapporten.

Efter slutdebatten bearbetar beredningen
de synpunkter som framkommit och justerar vid behov slutrapporten (efter att återigen ha förankrat i partierna).

7. Slutdebatt
Det kan finnas behov av att stämma av rapporten med fullmäktiges presidium innan
slutdebatt. Beredningens ordförande tar då
initiativ till detta. Med beredningens förslag
till rapport som underlag genomförs slutdebatt i kommunfullmäktige. Beredningen
får i slutdebatten återkoppling på sitt arbete
och fullmäktige får möjlighet att ställa frågor. Vid mötet inleder beredningens presidium med en presentation.
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9. Fullmäktige fattar beslut
Beredningen överlämnar slutrapport samt
förslag till beslut till kommunfullmäktige
som tar ställning till om beredningen anses
ha fullgjort sitt uppdrag.

10. Kommunikation och
återkoppling
När fullmäktige beslutat att uppdraget är
avslutat kommunicerar beredningsstödet
beredningens slutsatser till berörda. Det
kan vara alla medborgare, de som varit
delaktiga i medborgardialoger, föreningar,
forskare med flera som beredningen engagerat i sin kunskapsinhämtning. Kapitlet Kommunikation ger upplysningar om
målgrupper och kommunikationskanaler. I
Handbok för medborgardialog finns mer
handfast rådgivning om hur återkoppling
kring medborgardialoger sker.

11. Utvärdering
Det är viktigt att ta vara på lärdomar och
erfarenheter under uppdragets gång för att
löpande kunna utveckla beredningarnas arbete. Efter att uppdraget är klart för beredningens del träffas beredningens presidium,
eller hela beredningen, tillsammans med
beredningsstödet för att analysera och sammanställa erfarenheterna. Beredningsstödet
ansvarar för att dokumentera och verkställa
eventuella justeringar, kompletteringar med
mera.
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Arbetssätt
Det agila arbetssättet är unikt med kommunens nya organisation. För att leverera en
god service till medborgarna krävs ett arbetssätt präglat av samverkan och flexibilitet. Komplexa medborgarbehov ska lösas
genom ett agilt arbetssätt och genom att
flera kompetenser samarbetar. Tanken är att
det agila förhållningssättet och arbetssättet
även ska prägla det politiska arbetet.
Här följer en kort beskrivning av vad agilt
betyder i beredningsarbetet.

Agilt arbetssätt
I grunden står agilt arbetssätt för rörlighet
och snabbhet. Det betyder att man snabbt
kan anpassa sig till förändringar. Arbetsprocessen ska vara dynamisk vilket innebär att
alla i gruppen måste vara beredda att ta ansvar och tillämpa ett “aktivt lyssnande”.
Ett agilt arbetssätt innebär vidare:
• att vara ansvarstagande och självgående
• att se helheten, inte bara sin egen del
• att ha förståelse för att samverkan är en
självklar arbetsform
• att vara flexibel och se möjligheter
• att samla kompetenser, lösa situationer
och nya frågeställningar som uppstår
under arbetets gång

Agilt ledarskap
Agilt ledarskap handlar om att ha förtroende för sina ledamöter och tro att de kan sköta sin del av arbetet utan att bli detaljstyrda.
Ordförandens roll blir mer att coacha,
inspirera och uppmuntra alla att göra sitt
bästa. För detta krävs naturligtvis tillit.

Samtalstekniker
Det finns en rad olika samtalstekniker som
är anpassade för att skapa delaktighet och
uppmuntra ett interaktivt och dynamiskt
arbetssätt som bland annat:
•
aktivt lyssnande och vara lyhörd
•
aktivt deltagande i diskussioner
•
leda samtalet vidare genom frågor
•
visa förståelse för olika uppfattningar

Olika typer av möten
Möten i en beredning kan genomföras på
många olika sätt: traditionellt möte, arbetsmöte/workshop, studiebesök, verksamhetsbesök, medborgardialog, fokusgrupp
etc. Olika former av möten passar för olika
situationer. Ett traditionellt möte kan vara
lämplig mötesform när beredningsledamöterna ska lyssna till en föreläsare. Ledamöterna får då bra förutsättningar att ta in
information och föra egna anteckningar.
Krävs det däremot ett aktivt deltagande
från ledamöterna där de behöver vara kreativa, kan det vara mer lämpligt att ändra de
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platsmässiga förhållandena; kanske ha en
gruppindelad diskussion under promenad,
ha arbetsstationer som grupper flyttar runt
mellan eller kanske genomföra intervjuer
med varandra. Våga tänka i nya banor och
testa nya former!
Ordföranden i en beredning har ansvaret
att vara samtalsledare. Som samtalsledare är
det viktigt att se till att alla i gruppen uppmärksammas och kommer till tals på mötet.
Samarbetet ska fungera så att alla deltagare
kan göra sitt bästa och bidra till innehållet. Gruppdeltagarna har i sin tur ett ansvar
att delta aktivt, hålla sig till ämnet och inte
fastna i detaljer. Ansvaret är alltså delat men
samtalsledaren har det övergripande ansvaret och ska styra upp samtalet vid behov.
För att mötena ska vara effektiva och meningsfulla, tänk på att:
•
•

•
•
•

•
•

•
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Mötet ska ha ett tydligt syfte.
Mötet ska ha ett tydligt mål, exempelvis ”Idag förväntas vi att nå fram till
följande…”
Mötena ska vara väl förberedda med
dagordning.
Överväg att kalla till presidiemöte före
beredningsmöte.
Det ska vara tydligt vad beredningen
har kommit överens om och/eller vad
beredningen inte är överens om.
Minnesanteckningar ska alltid skrivas.
Mötet ska föra beredningens arbete
framåt mot den gemensamma målbilden för uppdraget.
Varje möte ska leda till ett resultat.

•

Mötet bör avslutas med reflektion. Vad
gjorde vi bra? Vad kunde vi gjort bättre? Vad tar vi med oss från mötet?

Omvärldsbevakning
Omvärldsbevakning är en stor och viktig
del i beredningens arbete. För att kunna
analysera en problemställning behövs först
kunskap. Genom informationsinsamling i
form av utredningar, rapporter, forskaresultat, studiebesök, föreläsare etc. ges beredningen möjlighet att lära sig mer i ämnet
för att slutligen anse sig ha tillräckligt med
underlag och kunskap för att formulera
slutsatser och mål i en rapport. I valet av
information är det av stor betydelse att tänka källkritiskt; informationskällorna ska till
exempel inte ha politiska syften.
I omvärldsbevakning kan det även ingå att
ta reda på vad medborgarna tycker i frågan.
Medborgardialog som kunskapsinhämtning
ger ledamöterna ett bredare underlag inför
beslut. Se vidare i Handbok för medborgardialog.

Vem gör vad – om roller
och uppgifter i beredningsarbetet
För att samarbetet inom beredningen och
mellan tjänsteorganisation och politiker ska
fungera optimalt, är det viktigt att veta hur
ansvarsfördelningen ser ut. Här beskrivs
vad som förväntas av dig som ordförande,
1:e och 2:e vice ordförande samt som ledamot.

Beredningen
Uppdraget som förtroendevald i en beredning innebär mer eget arbete än uppdrag i
en nämnd. En viktig skillnad är att det är
politikerna i beredningen som arbetar fram
förslagen - inte tjänstepersonerna. Det
krävs engagemang och aktivt deltagande av
alla ledamöter. Alla i beredningen, det vill
säga både presidium och ledamöter, har ett
gemensamt ansvar för att beredningsarbetet
ska leda framåt och resultera i en slutrapport.
Beredningens presidium
• Vid uppstart av ett uppdrag träffas
presidiet tillsammans med beredningsstödet för att skriva en projektplan för
uppdraget.
• Presidiet planerar löpande beredningens arbete och aktiviteter tillsammans
med beredningskoordinator.
• Presidiet tar fram förslag till beredningsuppdrag och deltar i workshop
om årsplan.

•

•

•

Ifall beredningen anser sig behöva mer
tid till uppdraget anhåller presidiet om
anstånd.
Vid debatter i fullmäktige presenterar
presidiet uppdraget och frågeställningar.
Efter slutfört uppdrag utvärderar presidiet (eller hela beredningen) beredningens arbete.

Beredningens ordförande
Ordförande utses bland kommunfullmäktiges ledamöter eller ersättare. Mandattiden
för ordförande i en fast beredning är mandatperioden om fyra (4) år.
Att vara ordförande i en beredning innebär
att:
• leda arbetet i beredningen och tillsammans med vice ordförandena representera beredningen
• kalla till möten med beredningen och
beredningspresidiet samt leda dessa
möten
• se till så att arbetet följer kommunfullmäktiges uppdrag och projektplan
• rapportera beredningens arbete till
kommunfullmäktiges presidium på
möten mellan beredningspresidierna
och fullmäktiges presidium
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Beredningens 1:e och 2:e vice
ordförande
Även 1:e och 2:e vice ordförandena i de
fasta beredningar utses bland kommunfullmäktiges ledamöter eller ersättare för
mandatperioden om fyra (4) år.
Att vara vice ordförande i en beredning
innebär att:
• stödja ordföranden i att leda arbetet i
beredningen framåt
• vid behov ersätta ordföranden
• vara samtalsledare när beredningen har
behov av att arbeta i grupper och ansvara för att minnesanteckningar förs
vid dessa tillfällen
Beredningens ledamöter
Förtroendeuppdrag i en fast beredning
tillsätts proportionellt med 13 ordinarie ledamöter. Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen, myndighetsnämnden och
välfärdsnämnden kan inte väljas in i en
fast beredning. Mandattiden för ledamot i
både de fasta och tillfälliga beredningarna
bestäms efter uppdragets längd. En tillfällig
beredning får adjungera ledamöter.
Som ledamot i en beredning förväntas man:
• delta aktivt i beredningens arbete med
omvärldsbevakning, faktainsamling,
genomförande av medborgardialoger
samt analys av resultat
• vara länken mellan beredningen och
sitt politiska parti vilket betyder att
ledamoten löpande ska informera
medlemmar i det egna partiet om beredningens arbete och även återkoppla
synpunkter från egna partiet tillbaka till
beredningen
• delta i att ta fram slutrapport
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•

delta i väglednings- och slutdebatter i
kommunfullmäktige

Beredningsstödet
Beredningsstödets uppgift är att ge stöd till
beredningarna med planering, att arrangera
medborgardialoger, administrera studiebesök, bistå med omvärldsbevakning, dokumentera och att genomföra olika kommunikationsinsatser. Beredningsstödet arbetar
även löpande med att förbättra rutiner och
systematiskt arbetssätt för beredningsarbetet.
Beredningsstödet har det övergripande ansvaret att tillsammans med beredningspresidierna välja ut vilka kompetenser, både
externt och internt, som behöver kopplas
till uppdraget. Beredningsstödet håller i den
interna kommunikationen och samordningen med huvuduppdragen, servicestödet och
ser till att beredningen får det stöd som behövs från den interna organisationen.
Beredningarna arbetar mer självständigt än
en traditionell nämnd men har hjälp från
beredningsstödet med att:
• bistå beredningspresidiet i att skriva
projektplan
• ta fram och löpande uppdatera aktivitetsplan
• bjuda in tjänstepersoner från kommunen eller externa föreläsare
• arrangera medborgardialoger
• administrera studiebesök
• omvärldsbevaka inom beredningarnas
uppdrag
• på uppdrag av ordföranden skicka kallelser till möten

•
•
•
•

•

ansvara för att dokumentera vid möten
och medborgardialoger
tillsammans med beredningen skriva
förslag till slutrapport
ansvara för återkoppling av beredningens slutsatser till berörda
vid utvärdering ansvara för att dokumentera och verkställa eventuella justeringar
kommunikation via hemsida, nyhetsbrev, sociala medier, annonser, pressmeddelanden

Beredningsstödet ansvarar även för att beredningarnas årsplan tas fram enligt fastställd rutin.

innebära att delta på beredningsmöten, studieresor, föreslå kontakter, dela med sig av
den omvärldsbevakning som huvuduppdraget tagit fram med mera.

Kommunfullmäktiges
presidium
•

•

Processledare
Vid genomförande av medborgardialoger
kan kommunens processledare agera som
moderator/facilitator i samtalen samt föra
anteckningar. Det är därför viktigt att planera medborgardialogerna med god framförhållning så att processledare har möjlighet
att delta.

Huvuduppdrag/Servicestöd
Huvuduppdragen är delaktiga i att ta fram
beredningarnas årsplan redan från ett tidigt
stadium. Se rubrik ”Så här får beredningarna sina uppdrag”.
När en beredning fått ett nytt uppdrag utses även en eller flera representanter från
huvuduppdragen till uppdraget för att bistå
med sakkunskap och vägledning. Det kan

•

•

Ansvarar för dialog och uppföljning
med beredningarnas presidier via regelbundna möten mellan beredningspresidierna och fullmäktiges presidium.
Kommunfullmäktiges presidium godkänner beredningarnas projektplaner
när ett nytt uppdrag påbörjas. De tar
även ställning till ifall uppdrag bör förlängas.
Kommunfullmäktiges presidium medverkar under workshop för att ta fram
nya beredningsuppdrag till årsplanen.
Kommunfullmäktiges presidium bistår
även med vägledning till beredningarnas presidier när det gäller enklare
frågor kring beredningsuppdraget. Är
frågeställningen av mer komplex karaktär är det dock lämpligare med vägledningsdebatt i kommunfullmäktige.

Samlade presidiet
Det samlade presidiet består av kommunfullmäktiges presidium och kommunstyrelsens presidium. De har bl.a. till uppgift att
bedöma om ärenden ska behandlas som beredningsuppdrag eller inte. Se även avsnitt
”Så här får beredningarna sina uppdrag”.
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Ekonomi
Beredningarna tilldelas en budget för hela
verksamhetsåret, inte per uppdrag. Den
budgeterade kostnaden täcker arvoden och
förlorad arbetsförtjänst för politikerna, lokalhyror och andra omkostnader i samband
med möten. Övriga uppkomna eller förväntade kostnader ska godkännas av kommunfullmäktiges ordförande som har särskilda
medel avsatta för studiebesök, föreläsare
och annat som kan behövas i beredningsarbetet.

Kommunikation
Beredningarna behöver arbeta efter gemensamma principer i sin kommunikation för
att skapa en lättillgänglig information och
öppen dialog med medborgarna. För att
uppfylla mål och syfte med beredningarnas
arbete krävs ett systematiskt kommunikationsarbete med fungerande kanaler och
tydlighet kring ansvar.

Ansvar och avgränsningar
Beredningarnas
ordförande/presidier
Ytterst ansvarig för kommunikationen med
medborgare, andra förtroendevalda, t.ex.
fullmäktiges presidium, övriga beredningar,
partigrupperna, etc.
Beredningarnas ledamöter
Samtliga ansvarar för att hålla medlemmar
i det egna partiet löpande informerade om
beredningens arbete samt att återkoppla
synpunkter från egna partiet till beredningen.
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Beredningsstödet
• Ansvarar för den interna kommunikationen/samordningen med huvuduppdragen, servicestödet och kommunchefsgruppen.
• Håller löpande dialog med samt ger
uppföljning till fullmäktiges presidium.
• Ansvarar för att fungerande, tillgängliga kommunikationskanaler finns etablerade för beredningarnas arbete.
• Ansvarar för att nyhetsbrev sammanställs och distribueras.
• Ansvarar för uppdatering av kommunens hemsida gällande information om
beredningsuppdrag
• Ansvarar för att återkoppla beredningens resultat till berörda målgrupper.
Fullmäktiges presidium
Ansvarar för dialog och uppföljning med
beredningarnas presidier.

Grundläggande och
övergripande budskap
All kommunikation ska utgå från de gemensamma mål och syfte med beredningsarbetet som utformats, det vill säga: arbeta för
ett attraktivt Ängelholm, stärka demokratin
i Ängelholms kommun och formulera målbilder för kommunens viktigaste frågor.
Beredningarna arbetar med framtida strategiska frågor. Därför ska även kommunikationen fokusera på framtiden och Ängelholms utveckling.

Målgrupper
Beredningarna kommer för varje uppdrag
behöva identifiera sina egna unika målgrupper. Dock finns ett antal målgrupper som
är övergripande för samtliga beredningars
arbete och som har ett behov av att hållas
informerade om beredningarnas arbete.
Kommuninvånare är vår målgrupp då de
är bosatta i Ängelholms kommun och i högsta grad berörs av vägval gällande kommunens strategiska frågor.
Näringslivet, företag och organisationer
verksamma inom Ängelholms kommun är
viktiga aktörer i framtidsarbetet och kan
bidra med både kunskap och idéer i beredningarnas arbete. Företag kan också beröras
av framtida beslut.

Kommunens medarbetare är en viktig
målgrupp då verksamheten som de utför
kan påverkas av de beslut som tas utifrån
beredningarnas slutrapporter. Därför är det
viktigt att tjänsteorganisationens berörda
huvuduppdrag och servicestöd är väl informerade om beredningarnas arbete.
Press och media. Genom ett öppet och
aktivt mediearbete underlättas för medier
att, för medborgarnas räkning, granska det
politiska arbetet. Det underlättar också för
medborgarna att få ta del av information
och få större möjlighet till delaktighet. Som
förtroendevald är det alltid viktigt att veta i
vilken roll man uttalar sig och att aldrig uttala sig som företrädare för beredningen om
inte hela beredningen står bakom.

Civilsamhället och den ideella sektorn
är viktiga samarbetspartners för kommunen. Därför är det viktigt att de är väl informerade om kommunens framtida inriktning
och kan bistå i att finna samarbeten eller
forma sina insatser utifrån framtida förutsättningar.
Förtroendevalda utöver de som är representerade i beredningen. Det är av stor vikt
att andra politiker upplever sig väl informerade och uppdaterade om beredningarnas
arbete då de i slutändan ska vara med och
fatta beslut om framtida inriktning. Beredningens förtroendevalda ansvarar för att
hålla sina egna partimedlemmar informerade om beredningens arbete.
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Kommunikationskanaler
Kommunens webbplats är den primära
kanalen för extern information (www.engelholm.se). Varje beredning har sin egen sida
på webbplatsen där information, dokument
och löpande uppdateringar kan presenteras.
Sociala medier används, genom kommunens ordinarie konton, för att sprida
information om utvalda händelser i beredningarnas arbete. Beredningarna kan även
använda sig av egna slutna grupper för den
interna kommunikationen.
Pressmeddelanden/presskonferenser/
inbjudningar i samband med viktiga händelser och nyheter som har ett allmänintresse.
Digitalt nyhetsbrev för beredningarna.
Prenumeranter kan då med jämna mellanrum få en samlad uppdatering kring beredningsarbetet.
Medborgardialoger ger beredningen möjlighet att möta sin målgrupp och samtidigt,
som viktig information inhämtas, kommunicera beredningarnas arbete. Medborgardialog kan ske på många olika sätt och
utformas utifrån uppdragets innehåll och
berörda målgrupper.
Fullmäktigesammanträden direktsänds
och kan även ses i efterhand. Exempelvis är
vägledningsdebatter och slutdebatter ett tillfälle då beredningen når ut till allmänheten
med sitt arbete.
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Dessa kanaler är övergripande kanaler som
anpassas efter respektive berednings uppdrag och målgrupp.

Anteckningar
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