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Politiska uppdrag 
Dokumentet är en sammanställning av samtliga politiska uppdrag till vilka 
kommunfullmäktige väljer representanter. Framför allt beskrivs här syfte och allmän 

funktion för de olika organen. Innehållsmässigt skiljer sig beskrivningarna åt beroende 

på organens karaktär men också på informationens tillgänglighet. För vissa organ, till 
exempel nämnder, har beskrivningar hämtats från uppsala.se, i andra fall har 
informationen hämtats från de källor som har varit åtkomliga, exempelvis hemsidor 
eller beslutsprotokoll. För vissa av de äldre organen/uppdragen har också tillkomsten 

kommenterats och informationen kommer därför i dessa fall från arkivkällor.  

Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och 
kommunrevisionen 

Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Ledamöterna väljs i 

samband med de allmänna valen vart fjärde år. 

Kommunfullmäktiges valberedning 

Valberedningen förbereder och lämnar förslag på vilka ledamöter och ersättare som 
ska väljas till nämnder, styrelser och andra uppdrag inom kommunen. Det är 

kommunfullmäktige som sedan beslutar om vilka som ska ha de olika uppdragen. 

Kommunrevisionen 

Revisorerna har till uppgift att granska att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt 

och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Revisorerna har också uppgiften 
att granska verksamheten i kommunens aktiebolag, i uppdraget som lekmannarevisor. 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen leda och samordna kommunens 

angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. I Uppsala består 

kommunstyrelsen av 15 ledamöter och 11 ersättare. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Arbetsutskottet bereder ärenden till kommunstyrelsen och fattar beslut på delegation i 

enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning.  

Kommunstyrelsens mark- och exploateringsutskott (MEX-U) 

Kommunstyrelsens mark- och exploateringsutskott är ett utskott under 
kommunstyrelsen. De ansvarar enligt delegation för frågor om inköp, överlåtelse eller 

uthyrning av fastigheter, tomträtter och andra nyttjanderätter inom de delar av 

kommunens fasta egendom som inte är bebyggd. 
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Kommunstyrelsens utskott för kommungemensam service 

Kommunstyrelsens utskott kommungemensam service ska som beredande organ till 
kommunstyrelsen leda, följa upp, samordna och utveckla verksamheten inom 

kommunens gemensamma service. I kommunens gemensamma service ingår bland 

annat måltidsservice, städservice, delar av transportservice och servicecenter som 
hanterar felanmälan, tillstånd och dispenser. 

Kommunstyrelsens representationsutskott 

Representationsutskottet ansvarar för beslut och frågor kring extern representation 

samt hantering av inbjudningar till internationella mässor, konferenser och möten.  

Nämnder och utskott 

Arbetsmarknadsnämnden 

Arbetsmarknadsnämnden arbetar för att fler uppsalabor ska ha en egen försörjning. 

Arbetsmarknadsnämnden är både socialnämnd, utbildningsnämnd och 

arbetslöshetsnämnd. Nämnden ansvarar för ekonomiskt bistånd, mottagande av 
nyanlända, kommunens arbetsmarknadsinsatser samt vuxenutbildning. Nämnden 
ansvarar också för budget-, skuld-, samt konsumentrådgivning.  

Arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott 

Arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott är ett utskott under 
arbetsmarknadsnämnden. De ansvarar främst för att bereda ärenden till nämnden. De 
ansvarar också enligt delegation för yttranden över remitterade program och 

detaljplaner inom nämndens verksamhetsområde och för vissa beslut om bidrag till 

ideella organisationer.  

Arbetsmarknadsnämndens upphandlingsutskott 

Arbetsmarknadsnämndens upphandlingsutskott är ett utskott under 
arbetsmarknadsnämnden. De ansvarar enligt delegation för beslut rörande nämndens 

upphandlingar. 

Arbetsmarknadsnämndens individutskott 

Arbetsmarknadsnämndens individutskott är ett utskott under 
arbetsmarknadsnämnden. De ansvarar enligt delegation för myndighetsbeslut i 

individärenden som rör försörjningsstöd och nyanlända. 

Gatu- och samhällsmiljönämnden 

Gatu- och samhällsmiljönämnden planerar, underhåller och bygger gator, torg, parker, 

parkering, hamn, gång- och cykelvägar samt kommunala trafikanläggningar. Nämnden 

ansvarar för all kommunal mark med undantag för idrotts- och fritidsanläggningar. 

Nämnden utvecklar kommunens naturreservat, övriga friluftsområden, friluftsbad, 

anlagda vattenområden, övrig skogs- och jordbruksmark samt spår och leder utanför 
definierade friluftsområden. Nämnden ansvarar också för färdtjänst, riksfärdtjänst och 
trafikfrågor. 
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Gatu- och samhällsmiljönämndens arbetsutskott 

Gatu- och samhällsmiljönämndens arbetsutskott bereder ärenden till nämnden. 
Utskottet ansvarar enligt delegation också för frågor om bland annat färdtjänst eller 

riksfärdtjänst på individnivå och yttranden som rör detaljplaner upprättade med enkelt 

planförfarande eller i enlighet med programförslag. 

Idrotts- och fritidsnämnden 

Idrotts- och fritidsnämnden ansvarar för att utveckla, rusta och sköta om de idrotts- 

och fritidsanläggningar som kommunen äger, till exempel arenor, idrottshallar, 

idrottsanläggningar, elljusspår och skidanläggningar. Vi hyr också in anläggningar från 
privata ägare. Vi ansvarar för stöd till barn- och ungdomsföreningar. Tillsammans med 
förenings- och folkrörelser tar vi fram riktlinjer och mål för stöden. Vi är huvudman för 

skolornas idrottshallar och ansvarar för utbokning av lokaler och anläggningar för 
fritids- och idrottsverksamhet. 

Idrotts- och fritidsnämndens arbetsutskott 

Idrotts- och fritidsnämndens arbetsutskott bereder ärenden till nämnden. 

Krisledningsnämnden 

Krisledningsnämnden har i ett krisläge rätt att fatta beslut som rör all verksamhet i 
kommunen. I Uppsala kommun motsvaras krisledningsnämnden av ledamöterna i 

kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Kulturnämnden 

Kulturnämndens viktigaste uppgift är att ge alla i Uppsala kommun tillgång till ett 
fritids-, konst- och kulturliv med kvalitet och mångfald. Vi ansvarar också för 

kulturminnesvård och kulturarvsfrågor. Vi delar ut stipendier och bidrag och ger stöd 

till kulturliv och folkbildning. 

Kulturnämndens arbetsutskott 

Kulturnämndens arbetsutskott bereder ärenden till nämnden, utom stipendieärenden 

som bereds av stipendieutskottet. 

Kulturnämndens upphandlingsutskott 

Kulturnämndens upphandlingsutskott sammanträder då kulturnämnden fattat beslut 

om att upphandling ska ske inom nämndens ansvarsområde. Upphandlingsutskottet 

beslutar om förfrågningsunderlag och antagande av entreprenör för upphandlad 
verksamhet. 

Kulturnämndens stipendieutskott 

Stipendieutskottet beslutar på delegation om upphandlingsärenden i enlighet med 

nämndens delegationsordning. 
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Miljö- och hälsoskyddsnämnden 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden arbetar för hållbar samhällsutveckling, god hälsa och 
god livsmiljö för dig som bor, verkar och vistas i Uppsala kommun. Genom prövning 

och tillsyn bidrar vi till ett hållbart samhälle. Vi arbetar också förebyggande genom att 
sprida information och ge råd och anvisningar. Det handlar bland annat om minskad 
miljöpåverkan, säkra livsmedel, ansvarsfull alkoholservering och god vistelsemiljö i 
förskola, skola och äldreomsorg. Miljö- och hälsoskyddsnämnden stöds av 

miljöförvaltningen. 

Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskott 

Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskott bereder ärenden till nämnden. 
Utskottet ansvarar också för bland annat yttranden till byggnadsnämnd över 

detaljplaner, program och områdesbestämmelser i de fall som inte kan vänta till miljö- 
och hälsoskyddsnämndens kommande sammanträde. 

Namngivningsnämnden 

Namngivningsnämnden beslutar om namngivning på kvarter, gator, vägar, torg och 
parker. Innan nämnden tar beslut lyssnar man på representanter för bland annat post 
och taxi. 

Namngivningsnämndens arbetsutskott 

Namngivningsnämnden arbetsutskott bereder ärenden till nämnden. Utskottet 
ansvarar också för namngivning efter utställning och remiss i vissa ärenden. 

Omsorgsnämnden 

Omsorgsnämnden ansvarar för att personer med fysisk eller psykisk 

funktionsnedsättning får det stöd och den service de behöver, bland annat genom LSS-

verksamhet, socialpsykiatri och hälso- och sjukvård. Nämnden ansvarar både för den 
verksamhet som bedrivs i egen regi och verksamhet som är upphandlad enligt lagen 

om offentlig upphandling (LOU) eller lagen om valfrihetssystem (LOV).  

Omsorgsnämndens arbetsutskott 

Omsorgsnämndens arbetsutskott är ett utskott under omsorgsförvaltningen. Utskottet 
ansvarar enligt delegation för att föra nämndens talan och avge yttrande i 

tillsynsärenden och klagomålsärenden hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO), 
Justitieombudsmannen (JO), Justitiekanslern (JK) eller 

Diskrimineringsombudsmannen (DO). Utskottet beslutar också om yttranden i 

detaljplaneärenden som följer av program eller översiktsplaner. 

Omsorgsnämndens upphandlingsutskott 

Omsorgsnämndens upphandlingsutskott är ett utskott under omsorgsförvaltningen. 

Utskottet ansvarar enligt delegation för att fastställa förfrågningsunderlag vid 

upphandlingar och beslutar om tilldelning av upphandlade varor, tjänster och 

verksamheter. Utskottet kan också häva avtal i vissa fall. 
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Omsorgsnämndens individutskott 

Omsorgsnämndens individutskott är ett utskott under omsorgsförvaltningen. 
Utskottet är i första hand ett beredande organ, men ansvarar enligt delegation för 

beslut i individärenden som inte har delegerats till en annan delegat i 

omsorgsförvaltningen. 

Plan- och byggnadsnämnden 

Plan- och byggnadsnämnden  ansvarar för uppgifter enligt plan- och bygglagen, 

inklusive de lagar och andra föreskrifter som hör till denna lag, med undantag för 

översiktsplanering. Andra lagar och föreskrifter är exempelvis lagen om 
byggfelsförsäkring och energideklaration för byggnader. Nämnden planerar för, och 
ger förslag till, inrättande av områdesskydd såsom natur- och kulturreservat. Ansvaret 

omfattar även planering och utveckling av övriga friluftsområden. 

Plan- och byggnadsnämndens arbetsutskott 

Arbetsutskottet är beredande och har beslutanderätt i ärenden som framgår av 

delegationsordningen. Arbetsutskottet ska bestå av fyra ledamöter och fyra ersättare 

och är beslutsmässigt när minst tre ledamöter är närvarande. 

Räddningsnämnden 

Räddningsnämndens verksamhet syftar till att skapa en trygg och säker miljö för dem 

som bor, verkar och vistas i kommunerna Tierp, Uppsala och Östhammar. 
Räddningsnämnden är en gemensam nämnd med det politiska ansvaret för 
räddningstjänsten i Tierps, Uppsala och Östhammars kommuner. 

Räddningsnämndens arbetsutskott 

Arbetsutskottet bereder ärenden till nämnden och har beslutsrätt i ärenden som 

framgår av delegationsordningen. 

Socialnämnden 

Socialnämnden ansvarar för individ- och familjeomsorg enligt socialtjänstlagen och 

hälso- och sjukvårdslagen. Nämnden samordnar frågor kring våld i nära relation och 
bostadssociala frågor och för socialjoursverksamhet. Nämnden har uppgifter enligt 
lagarna Särskilda bestämmelser om vård av unga och Vård av missbrukare i vissa fall. 

Nämnden ansvarar för barnrättsfrågor och vissa familjerättsliga frågor. Nämnden 
ansvarar för mottagning av ensamkommande barn och flyktingar. Om missbruk finns i 

kombination med psykisk funktionsnedsättning ansvarar vi för att hjälpa individer eller 

familjer där missbruk, beroende eller våld i nära relation är det huvudsakliga 
problemet. Nämnden ansvarar också för öppenvård och råd och stöd till barn, unga 
och vuxna samt hem för vård eller boende för barn, unga och vuxna. 

Socialnämndens arbetsutskott 

Socialnämndens arbetsutskott är ett utskott under socialnämnden. De ansvarar främst 

för att bereda ärenden till nämnden men ansvarar också enligt delegation för beslut 
rörande nämndens upphandlingar. 
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Socialnämndens upphandlingsutskott 

Upphandlingsutskottet består av ett förstärkt arbetsutskott med en ytterligare  

ersättare. Upphandlingsutskottet ansvarar för frågor rörande upphandlingar . 

Socialnämndens individutskott 1 

Socialnämndens individutskott 1 är ett utskott under socialnämnden. De ansvarar 

enligt delegation för myndighetsbeslut i individärenden som rör barnenhet 1, 
ungdomsenhet 1 och placeringsenhet 1 

Socialnämndens individutskott 2 

Socialnämndens individutskott 2 är ett utskott under socialnämnden. De ansvarar 
enligt delegation för myndighetsbeslut i individärenden som rör barnenhet 2, 

ungdomsenhet 2 och placeringsenhet 2. 

Socialnämndens individutskott 3 

Socialnämndens individutskott 3 är ett utskott under socialnämnden. De ansvarar 
enligt delegation för myndighetsbeslut i individärenden som rör barnenhet 3, 

ungdomsenhet 3, resursenheten och mottagningsenheten barn och ungdom. 

Socialnämndens individutskott 4 

Socialnämndens individutskott 4 är ett utskott under socialnämnden. De ansvarar 
enligt delegation för myndighetsbeslut i individärenden som rör barnenhet 4, 

ungdomsenhet 4 och vuxenavdelningens enheter. 

Socialnämndens individutskott 5 

Socialnämndens individutskott 5 är ett utskott under socialnämnden. De ansvarar 

enligt delegation för myndighetsbeslut i individärenden som rör ensamkommande 

barn och ungdomar. 

Socialnämndens individutskott sommar 

Socialnämndens individutskott sommar är ett utskott under socialnämnden. De 
ansvarar enligt delegation för myndighetsbeslut i individärenden för hela nämnden 
under årets sommarperiod. 

Utbildningsnämnden 

Utbildningsnämnden arbetar för att alla barn och unga ska garanteras en trygg och 
kunskapsorienterad skolmiljö. Nämnden arbetar också för att utbildningsresultaten 

ska förbättras och att skolan ska utveckla möjligheterna att tidigt upptäcka och stötta 
barn i behov av stöd. Nämnden vill också öka barns och ungdomars delaktighet så att 
de kan vara med och bidra till att anpassa verksamheten utifrån deras behov. 

Utbildningsnämndens arbetsutskott 

Nämndens arbetsutskott bereder ärenden till nämnden. 
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Utbildningsnämndens upphandlingsutskott 

Upphandlingsutskottet sammanträder då nämnden fattat beslut om att upphandling 
ska ske. Upphandlingsutskottet beslutar om förfrågningsunderlag, antagande av 

entreprenör för upphandlad verksamhet och utlösande av optioner. 

Upphandlingsutskottet utgörs av arbetsutskottet. 

Utbildningsnämndens förskoleutskott, grundskoleutskott respektive gymnasieutskott 

De tre skolformsutskotten, förskoleutskott, grundskoleutskott och gymnasieutskott,  

har tre huvudsakliga ansvarsområden:  

1. Svara för omvärldsbevakning, fördjupad kunskap och kontinuerlig bevakning av 

aktuella frågor inom sina respektive verksamhetsområden. Grundskolerespektive 
gymnasieutskottet arbetar också med frågor avseende grundsärskola respektive 
gymnasiesärskola. Skolformsutskotten bör inom ramen för ansvaret upprätthålla en 

kontinuerlig kontakt med verksamheter, medborgare och individer som berörs av 

nämndens ärenden och i ett tidigt skede fånga in eventuella synpunkter inför beslut.  

2. Delegation att fatta beslut i individärenden inom sina respektive 

verksamhetsområden. Det kan gälla till exempel avstängning av enskilda elever.  

3. Säkerställande av god implementering av nämndens beslut och på ett fördjupat plan 
följa kvalitetsutvecklingen inom berörda verksamheter. Det kan till exempel röra sig 

om att följa upp effekterna av omorganisationer, följa nyckeltal såsom barngruppers 
storlek, kunskapsresultat etc. 

Valnämnden 

Valnämndens uppgift är att på lokal nivå ansvara för genomförandet av allmänna val 

till riksdag, kommun- och regionfullmäktige, val till Europaparlamentet samt 
folkomröstningar i enlighet med gällande lagar.  

Äldrenämnden 

Äldrenämnden ser till att de som är 65 år och äldre får det stöd och den vård de 

behöver. Nämnden ansvarar för träffpunkter för äldre, seniorrestauranger, stöd till 
närstående, hemtjänst, hemsjukvård, korttidsvård och vård- och omsorgsboende. 

Nämnden deltar också i samhällsplaneringen utifrån ett seniorperspektiv och ansvarar 
för myndighetsutövning för personer över 65 år. 

Äldrenämndens arbetsutskott 

Äldrenämndens arbetsutskott tillika upphandlingsutskott är ett utskott under 

äldrenämnden. Arbetsutskottet är i första hand en beredande instans till 
äldrenämnden. Utskottet har enligt delegation även ansvar att häva avtal vid 
avtalsbrott och ingå förlikningsavtal under pågående tvist upp till två miljoner kronor. 
Upphandlingsutskottet sammanträder vid behov och ansvarar enligt delegation för 

frågor om fastställande av förfrågningsunderlag, tilldelning och andra beslut inom 
ramen för ett upphandlingsärende. 
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Äldrenämndens individutskott 

Äldrenämndens individutskott är ett utskott under äldrenämnden. Utskottet ansvarar 
enligt delegation för frågor om ledsagning i samband med resor utanför Norden. De 

ansvarar också för beslut i individärenden inom nämndens befogenhet som inte 

delegerats till annan delegat och som inte är av principiell beskaffenhet eller annars av 
större vikt.  

Överförmyndarnämnden 

Överförmyndarnämnden kontrollerar att förmyndare, gode män och förvaltare gör sitt 

jobb korrekt. Syftet är att omyndiga barn eller myndiga personer som inte själva kan ta 
hand om sig, inte ska missgynnas ekonomiskt eller rättsligt. Vi ger tillstånd till olika 
rättshandlingar och ansöker hos tingsrätten om godmanskap eller förvaltarskap för en 

person. Nämnden är en gemensam överförmyndare för samtliga kommuner i Uppsala 
län: Uppsala, Tierp, Östhammar, Knivsta, Älvkarleby, Heby, Enköping och Håbo. 

 

Kommunala råd och beredningar 

Plattform för Uppsala trafiksäkerhetsarbete PUTS (f.d. trafiksäkerhetsrådets 

styrelse)  

Syftet är att stärka arbetet med att nå Uppsalas trafiksäkerhetsmål och bidra till ett 

trafiksäkrare samhälle i linje med Nollvisionen och Agenda 2030. Plattformen ska verka 
för att skapa en samsyn gällande trafiksäkerhet utifrån olika perspektiv. Medlemmar 
ska få motivation och inspiration att utifrån deras verksamhet arbeta med gällande 
trafiksäkerhetsindikatorer och på så sätt bidra till trafiksäkerheten. 

Kommunala pensionärsrådet 

I kommunala pensionärsrådet har kommunens förtroendevalda och 
pensionärsorganisationerna samråd och dialog i övergripande frågor av intresse för 

kommunens äldre. Rådet består av representanter från fem kommunala nämnder, 

kommunstyrelsen och Uppsala pensionärsföreningars samarbetsråd, UPS. Ansvarig 
nämnd är äldrenämnden och kommunstyrelsen. 

Miljömålsrådet 

Miljömålsrådet arbetar för att öka medvetenheten om vikten av miljöarbete inom alla 

politikområden, i samtliga styrelser och nämnder. Rådet följer utvecklingen på 

miljöområdet inom kommunen och andra delar av samhället för att kunna sprida ny 
kunskap inom kommunen. Rådet samverkar med akademin, föreningslivet, 
näringslivet, myndigheter och organisationer. Ansvarig nämnd är kommunstyrelsen. 

Funktionsrättsrådet (f.d. kommunala handikapprådet) 

Uppsala kommuns funktionsrättsråd arbetar för att skapa dialog, ömsesidig 
informationsspridning och opinionsbildning inom områden som rör personer med 
funktionsnedsättning. Rådet består av representanter från kommunen samt 

Funktionsrätt Uppsala kommun. Ansvarig nämnd är kommunstyrelsen. 
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Brottsförebyggande rådet 

Brottsförebyggande rådet är ett verksamhetsövergripande samråds- och 
samverkansorgan för myndigheter och representerade organisationer. Rådets 

verksamhetsområden omfattar kunskapsbaserat socialt brottsförebyggande arbete i 
Uppsala kommun och har särskilt till uppgift: att kontinuerligt bevaka förhållanden 
bland barn och ungdomar i kommunen som kan utgöra risker för social oro, 
kriminalitet och droger och söka gemensamma lösningar på dessa problem att bevaka 

den sociala utvecklingen inom skolområdet såsom tecken på social oro, mobbning, 
droger och kriminalitet.  

Arbetsmarknadsrådet 

Arbetsmarknadsrådet ska vara ett samarbetsforum med syfte att medverka till att den 
arbetsmarknadspolitiska verksamheten inom ramen för den statliga 
arbetsmarknadspolitiken utformas utifrån lokala förutsättningar och behov i Uppsala 

kommun. Arbetsmarknadsrådets arbete ska spegla den lokala arbetsmarknaden. 

LSS-rådet 

LSS-rådet är ett forum för dialog mellan förtroendevalda politiker från 

omsorgsnämnden och representanter från Funktionsrätt Uppsala kommun. 
Grundläggande syfte med rådet är att ha ett kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Detta 

för att få ett brukarperspektiv till nämnden. LSS-rådet arbetar för att öka inflytande och 
delaktighet för personer som har rätt till stöd och hjälp enligt Lagen om stöd och 

service till vissa funktionshindrade (LSS). Rådet hanterar konkreta ärenden som rör 
LSS-gruppens vardag. Det kan till exempel handla om frågor inom daglig verksamhet 
eller kultur- och fritidsaktiviteter vid bostad med särskild service. LSS-rådet 

sammanträder fyra gånger per år och protokoll finns att läsa under möten och 

handlingar på den här sidan. Ansvarig nämnd är omsorgsnämnden. 

Cykelrådet 

Cykelrådet arbetar med att förbättra dialogen mellan Uppsala kommun, 
Uppsalaborna, intresseorganisationer och cykelbranschen. Cykelrådet träffas fyra 

gånger per år och består av politiker, tjänstemän, cykelföreningar, studentföreningar 

och cykelhandlare. Även polisen deltar vid behov. Ansvarig nämnd är gatu- och 
samhällsmiljönämnden. 

Upphandlingsrådet 

Upphandlingsrådet är ett rådgivande organ som består av representanter från 

näringslivet, idéburna organisationer och politiken. De arbetar tillsammans för att 
utveckla kommunens upphandlingsverksamhet. Målet är att Uppsala ska bli Sveriges 
bästa upphandlingskommun. 

Jämställdhetsrådet 

Jämställdhetsrådet arbetar för att öka medvetenheten om vikten av ett 

jämställdhetsperspektiv inom alla politikområden, i samtliga styrelser och nämnder. 

Rådet följer utvecklingen på jämställdhetsområdet inom kommunen och i andra delar 
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av samhället för att kunna sprida ny kunskap inom kommunen. Ansvarig nämnd är 
kommunstyrelsen.  

Arvodesberedningen 

Arvodesberedningen bereder frågor kring de förtroendevaldas arvoden och 
ersättningar, och lämnar förslag på arvodesnivåer och till revideringar i Regler för 
arvode och ekonomiska ersättningar för förtroendevalda i Uppsala kommun. 

Landsbygdsberedningen 

Landsbygdsberedningen arbetar för en långsiktigt hållbar utveckling i kommunen 
genom ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Beredningen ska också arbeta för 
att motverka den upplevda klyftan mellan stad och land både genom att åtgärda reella 

brister samt ge upplysning om de fördelar som finns med att bo på landsbygden. De 

åtta ledamöterna utses av kommunstyrelsen, som också utser en ordförande och vice 

ordförande bland ledamöterna. Kommunstyrelsens ordförande avgör vilka av 

kommunstyrelsens ärende som ska beredas i landsbygdsberedningen. 

Stiftelser och fonder 

Stiftelsen Nordbankens donation Uplandsbanken 120 år i Uppsala 

Stiftelsens ändamål är att främja kulturell och idrottslig ungdomsverksamhet i 

Uppsala. Hälften av medlen utdelas såsom stipendier till lovande yngre idrottsutövare 
inom kommunen eller som bidrag till idrottsförening som speciellt ägnar sig åt 
ungdomsidrott. Den andra hälften utdelas såsom stipendier åt lovande yngre personer 
som är kulturellt verksamma inom kommunen såsom sångare, musiker, kompositörer, 

bildartister, skulptörer eller författare. 

Bror Hjorthstiftelsen 

Bror Hjorthstiftelsen har som ändamål att förvalta och vårda den konst av Bror Hjorth 

och den egendom i övrigt som genom överlåtelse och deposition överlämnats till 

stiftelsen, och att hålla denna egendom samlad och i museiform tillgänglig för 
allmänheten i ett Bror Hjorthmuseum, Bror Hjorths Hus, i stiftelsens fastighet Kåbo 

32:19. Stiftelsen ska också stimulera och underlätta studier av och förståelsen för Bror 
Hjorths konst. 

Kommittén för utdelning från donationsstiftelserna 

Kommittén administrerar donationer som kommunen har fått och beslutar i enskilda 
ärenden om utdelning av medel till personer som ansöker om stöd för särskilda 
ändamål. Förtroendevalda ingår i kommittén som ledamöter, ordförande och vice 
ordförande. 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 (inrättat redan 1883). 
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Stiftelsen Ubbo 

Stiftelsen syfte är att främja utbildningen och forskningen vid Uppsala universitet 
genom att å stiftelsen tillhörig mark i kvarteret Ubbo i Uppsala uppföra, äga och utan 

vinstsyfte driva ett internationellt kulturcentrum, inrymmande bostäder åt svenska och 
utländska studerande och forskare, konviktorium, administrations-, biblioteks- och 
samlingslokaler för Uppsala studentkår och Kungliga Vetenskapssamhället i Uppsala 
samt de övriga lokaler som stiftelsen finner kunna gagna dess ändamål. 

Fanstafonden 

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

Stiftelsen för samverkan universitet-näringsliv (STUNS) 

Stiftelsens ändamål är att med utgångspunkt i den forskning och utveckling samt 
utbildning som bedrivs vid Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet, 

utveckla samarbetet mellan universiteten och samhället genom att medverka till att 

forskningsresultat, produkter och idéer överförs från universiteten till företag och 
samhällsorgan, och till att företagens och samhällsorganens behov av forsknings- och 

utvecklingsinsatser beaktas vid universiteten. Stiftelsen ska också bidra till att 
företagens och samhällsorganens behov av särskilda utbildningsinsatser tillgodoses av 

universiteten, till att lokaler och utrustning m.m. anskaffas och upplåtes för företag och 
andra verksamheter i anslutning till universiteten samt att universitetens kapacitet 

tillvaratas. 

Stiftelsen för Dag Hammarskjöldbiblioteket 

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. 

Uppsala läns pensionsstiftelse 

Uppsala läns pensionsstiftelse inrättades 2012 av kommunfullmäktige. Stiftelsen ska 

trygga pension som i stiftelsen ingående kommuner lovat medarbetare. Stiftelsen är 
öppen för samtliga regionens kommuner och Region Uppsala. Uppsala kommun 
representeras genom förtroendevalda och arbetstagarrepresentanter i stiftelsens 

styrelse. 

Upplandsstiftelsen 

Upplandsstiftelsen är en fristående ideell förening där Regionen och kommunerna är 

medlemmar. Stiftelsen driver en mängd projekt, både för att främja naturvården och 
friluftslivet och förvaltar 43 områden i länet på uppdrag, som ägare eller som 
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arrendator. Syftet med skötseln av dessa områden är både god naturvård och att 
skapa attraktiva strövmarker och utflyktsmål i naturen. Upplandsstiftelsen ansvarar för 
länets vandringsled, Upplandsleden, och för fyra kanotleder. Stiftelsen sprider också 

kunskap om länets natur, naturvård och friluftsmöjligheter. Varje kommun utser ett 

ombud till en stämma som väljer styrelse.  

Delegationen för Stiftelsen Jälla egendom 

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.  

Styrelsen för rikssalens omhänderhavande 

Stiftelsen för omhänderhavandet av Rikssalen å Uppsala slott har som syfte att ta hand 

om Rikssalen på Uppsala slott. 

Föreningar, förbund, studentstiftelser mm. 

Föreningen Dalabanans intressenter 

Dalabanans Intressenter är en förening med kommuner och regioner utmed eller i nära 
anslutning till Dalabanans sträckning. Föreningens huvuduppgift är att verka för en 
positiv utveckling av banan och trafiken på denna för att på så sätt stärka attraktions- 

och konkurrenskraft hos kommuner, regioner och näringsliv utmed järnvägsstråket.  

Tämnarens vattenråd 

Tämnarens vattenråd är ett frivilligt ideellt organ som bildades 2007. Vattenrådet 

arbetar för att bevara och restaurera Tämnaren & dess miljö, bland annat genom att 
öka lokalsamhällets, dvs. allmänhetens delaktighet och inflytande i arbetet. 
Vattenrådet består av intressenter, markägare och fritidsstugeägare kring sjön samt 

vattenvårdsorganisationer och Heby, Tierps och Uppsala kommuner.  

Östra Sveriges luftvårdsförbund (tidigare Stockholms och Uppsala läns 
luftvårdsförbund) 

Syftet med Östra Sveriges luftvårdsförbund är att samverka för att utföra lagstadgade 

mätningar av luftens kvalitet. Förbundet har bildats för att bidra till en förbättrad 

luftkvalitet i regionen. Förbundets uppgift är att på olika sätt tillhandahålla 
faktaunderlag för beslutsärenden till medlemmar och andra aktörer som påverkar 

luftens kvalitet, det kan vara vid kommuners utbyggnad eller för att arbeta för mera 
hållbara städer och uppfylla miljökvalitets mål.  
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Fyrisåns vattenförbund 

Förbundets uppgift är att främja ett från allmän och enskild synpunkt ändamålsenligt 
utnyttjande av vattnet i Fyrisåns vattensystem. Fyrisåns vattenförbund består av cirka 

150 medlemmar. Styrelsen utgörs av representanter för berörda kommuner, industrier, 
dammägare samt diknings- och bevattningsföretag. 

Mälaren - en sjö för miljoner 

Mälarens vattenvårdsförbund är en ideell förening som bildades 1998. Föreningens 

ändamål är Att bedriva miljöövervakning av Mälaren och att ta fram underlagsmaterial 
om tillståndet i vattenmiljön. Föreningen ska redovisa miljöövervakningens resultat på 
sådant sätt att det blir till nytta i medlemmarnas löpande verksamhet och i planerings- 

och utvecklingsarbete, och samverka med andra vattenvårdsförbund och 
vattenförbund. Därutöver ska föreningen tillgodose allmänhetens behov av 
lättillgänglig information om Mälaren, och utgöra forum för samråd och information i 

vattenvårdsfrågor.  

Leader Upplandsbygd 

Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling är en ideell förening. Föreningen har en styrelse 

som kallas LAG – Local Action Group. LAG består av 15 ledamöter som beslutar om 
projektstöd och utses på föreningens årsmöte. Principerna för verksamheten är att 

utvecklingsarbetet ska vara lokalt förankrat, innovativt, långsiktigt samt ske i 
samverkan mellan berörda parter. 

Nyby servicehus, BRF Uppsalahus 23 

Riksbyggen BRF Uppsalahus nr 23 är en äkta bostadsrättsförening med 147 lägenheter 

i Uppsala. Föreningen bildades år 1989.  Uppsala kommun äger ett antal lägenheter i 

föreningen vilket ger rätt till närvaro på föreningsstämman. 

 

Samarbetsorgan mm.  

Samordningsförbundet Uppsala läns styrelse 

Samordningsförbundet Uppsala län inrättades 2008 av kommunfullmäktige 
tillsammans med andra delaktiga kommuner, dåvarande landstinget (nu Region 

Uppsala), Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Uppsala kommun representeras 

genom förtroendevalda som ingår i förbundets styrelse. Samordningsförbundets 
uppdrag är att utveckla samverkan mellan myndigheterna inom 
rehabiliteringsområdet.  

Styrgrupp för närvård 

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. 

Fairtrade city 

Styrgruppen för Fair trade city inrättades 2015 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. 

Regionalt samråd för kultur 

Samrådet är en del av den regionala samverkansstrukturen under Regionalt forum. 
Regionalt samråd för kultur har inrättats ett för politiska företrädare i kulturfrågor. 

Teman för den politiska dialogen är ett kulturliv med internationell lyskraft, utveckling 

av fysiska mötesplatser och att utveckla barn och ungas möjligheter att skapa och 

delta i kulturlivet.  

Regionalt samråd för hälsa, vård och omsorg 

Samrådet är en del av den regionala samverkansstrukturen. Samrådet har en 
rådgivande roll mot Region Uppsala och länets kommuner och fattar därmed inte 

formella beslut som binder deltagande parter. Samrådet ska för invånarnas bästa vara 
en plattform för samverkan i gemensamma frågor av strategisk betydelse där Region 
Uppsala och flera kommuner är berörda, bidra till ökad helhetssyn och långsiktighet i 
styrningen av verksamheter utifrån individens behov samt oberoende av huvudman, 

stödja nämnder och styrelser i deras uppdrag och bidra till att gemensamma resurser 
används på bästa sätt, vårda avtalet om samverkan kring ekonomiska medel för 

kunskapsstyrning inom FoU socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård för 

Region Uppsala och länets kommuner. 

Regionalt forum 

Regionalt forum är till för ledande politiker i Region Uppsala och de åtta kommunerna. 

Forumet, och dess medlemmar var för sig, ska vara tydliga företrädare för länet. 

Uppgiften är att utifrån en tillitsfull samarbetskultur och gemensamma målbilder 

hantera viktiga frågor och utmaningar för Uppsala län. 

Samverkansforum mellan lokala trossamfund och Uppsala kommun 

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. Alla trossamfund 
som i enlighet med nämnden för statligt stöd (SST) definieras som trossamfund och 

som vill delta i forumet är välkomna.    

Lokal referensgrupp för slutförvaringsprojektet i Östhammar kommun 

Referensgruppen är en av tre arbetsgrupper i den så kallade slutförvarsorganisationen, 

som bereder frågan om slutförvar av använt kärnbränsle i Östhammars kommun. 
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Organisationen bildades efter att Statens kärnbränslehantering 1995 ställt frågan till 
Östhammars kommun om kommunen kunde tänka sig platsundersökningar för ett 
slutförvar för använt kärnbränsle. Referensgruppen ansvarar för information och 

kommunikation om slutförvarsfrågor till allmänheten. Gruppens arbetsutskott 

anordnar exempelvis öppna möten, föreläsningar och håller sig informerade om 
processen i de andra grupperna. De fungerar också som omvärldsbevakare i andra 
organisationer och i samhället.  

Mälardalsrådet 

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.  

Styrelsen för spårvagnsstäderna 

Spårvagnsstäderna arbetar för att det ska bli lättare att bygga spårvägar. 
Organisationen förmedlar kunskap om spårväg och stimulerar samarbete om 

utbyggnader. Medlemmar är kommuner regionala kollektivtrafikmyndigheter. Företag 
och intresseorganisationer kan ingå som associerade medlemmar.  

Klimatkommunerna 

Klimatkommunerna är en förening för kommuner och regioner som jobbar aktivt med 

lokalt klimatarbete. Klimatkommunernas övergripande syfte är att minska utsläppen 
av växthusgaser i Sverige genom erfarenhetsutbyte, påverkansarbete och spridning av 

goda exempel.  

Kommuninvest i Sverige AB 

Kommuninvest är en frivillig medlemssamverkan som ägs av dess medlemmar som är 
svenska kommuner och regioner. Syftet är att tillsammans skapa bättre lånevillkor än 

vad medlemmarna kan åstadkomma på egen hand. Kommuninvest är 

kommunsektorns största kreditgivare och arbetar för att säkerställa sina medlemmars 

lånebehov för att kunna genomföra investeringar. Kommuninvest har inget enskilt 

vinstsyfte. 

Svenska Cykelstäder 

Cykelstäders medlemmar är 35 svenska kommuner och 6 regioner som vill göra 
vardagscyklingen mer attraktiv. Föreningen stöds av 7 associerade medlemmar. 

Föreningens målsättning är att öka andelen cykelresor, förbättra förutsättningarna för 
att cykla och att höja cyklingens status bland de aktörer som är aktiva inom 
transportsektorn på kommunal, regional och nationell nivå. Cykelstäder arbetar 

strategiskt med kunskapsutbyte, samverkan och opinionsbildning på området. 

Uppsala djurförsöksetiska nämnd 

Nämnden prövar och godkänner ansökningar om att få utföra djurförsök. Nämnden 

har funnits sedan 1988.  
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Styrelser externa bolag  

Uppsala tennisklubb/AB UTK hallen 

Aktiebolagets uppgift är att driva anläggningen UTK-hallen. Alla investeringar som görs 
i anläggningen planeras och genomförs av aktiebolaget. Hallen hyrs av Upsala 

Tennisklubb, medan aktiebolaget arrenderar marken av Uppsala Kommun. 

Curlingcompagniet i Uppsala AB 

Curlingcompaniet bedriver genom ett samarbete med den ideella föreningen IK Fyris 
idrottsverksamhet. IK Fyris är en flersektionsförening med curlingsverksamhet i 

damernas elitserie och herrarnas division 1. Curlingcompaniet erbjuder också 
verksamhet mot allmänheten.  

IFU Arena 

IFU Arena är ett aktiebolag som ägs och drivs av Uppsala Innebandyallians och Upsala 

IF Friidrott. IFU Arena stod klar i augusti 2016 och innehåller en huvudarena för 
innebandy, ytterligare fyra fullstora innebandyplaner samt en friidrottsarena. 

Svenska kommunförsäkrings AB 

Bolaget har bildats för att aktieägarna, och de associationer som aktieägarna helt eller 
delvis äger, i kommunal samverkan långsiktigt och till så förmånliga villkor som möjligt 

få ett välanpassat försäkringsskydd. 

Övriga politiska uppdrag 

Särskilt ombud i begravningsfrågor 

Ombud och ombudsersättare i begravningsfrågor samt borgerlig 
begravningsförrättare. 

Borgerlig vigsel 

Uppdraget gäller val av vigselförrättare i Uppsala kommun. Förutsätter även beslut av 
länsstyrelsen. 

Borgerlig begravning 

Uppdraget gäller val av begravningsförrättare i Uppsala kommun 

Gode män vid lantmäteriförrättning 

Valet gäller gode män vid lantmäteriförrättning.  

Nämndemän vid Uppsala tingsrätt 

Valet gäller nämndemän till Uppsala tingsrätt. Nämndemän väljs för en mandatperiod 

som förskjuts med ett år jämfört med ordinarie val och mandatperiod. 
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Referensgrupp för uppsalapaketet 

Referensgruppen ska dels hålla kommunens politiska organ informerade om 
Uppsalapaketet dels förankra och kvalitetssäkra de informations- och beslutsunderlag 

som ska gå till kommunstyrelsen. 

Samarbetsnämnd för Uppsala garnison 

I nämnden ingår 13 olika funktioner, till exempel brandförsvaret, polis, press, fyra 
statliga myndigheter, två universitet och kyrkan. I övrigt saknas tillgänglig information 

om nämnden.   

Stadens medalj och Medaljdelegationen 

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.  
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