
Bakgrund Styrberedningen
Juni 2018 Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att omvärldsbevaka andra 

kommuners styr- och budgetprocesser i syfte att vidareutveckla vår egen. 

Nov 2018 Beslut i Kommunstyrelsen att ge Stadsledningskontoret i uppdrag att genomföra 
analys av kommunens styrsystem och ta fram förslag till omvärldsbevakning inom de 
områden där förbättringsbehov påtalas.

Feb 2019 Analys och förslag till fortsatt arbete presenteras

April 2019 Beslut att inrätta en varaktig styrberedning under KS
riktlinjer för ny budget- och investeringsprocess

Mars 2020 Beslut om

Mars 2021 Beslut om nya riktlinjer för Ägarstyrning i Umeå kommun
Beslut om nya riktlinjer för Aktiverande styrning i Umeå kommun

Okt 2021 Beslut om nya riktlinjer för Styrning och uppföljning av verksamhet som bedrivs av 
externa utförare



Styrberedningen – status våren 2022
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Uppdrag:

Dialog och demokratiutveckling



Syfte

Syftet är att klargöra hur medborgardialog sker i Umeå kommun och rådens roll i 
det. Samt att utreda utvecklingsmöjligheter för att öka kommuninnevånarnas 
möjligheter att delta, vara delaktiga, medskapande och medbestämmande i 
kommunens och stadens utveckling.

Uppdragsgivare/beställare

Kommunstyrelse/Stadsdirektör

Avgränsning, uppdragsgivare och syfte och mål



• Skapa förmåga att pröva nya och innovativa former för 
medborgarinflytande

• Utveckla befintliga former för medborgarinflytande

• Reglera befintliga former för medborgarinflytande och de 
nya former som bör bli varaktiga

Tre huvudfokus 



• Frågor som berör kommunen som helhet. Till skillnad från brukardialog 
som är kopplad till enskilda delar av kommunens service och dialog 
om hur en viss kommunal verksamhet ska fungera.

• Medborgardialogen försöker få olika gruppers perspektiv på en fråga 
och omfattar också frågorna varför och vad? Med medborgare menas i 
detta sammanhang personer som bor, vistas eller verkar 
i Umeå kommun. Medborgardialog sker inför beslut inte efter beslut.

• Medborgardialogen blir därför central 
för framtida demokratiutveckling.

Uppdraget handlar om medborgardialog och 
demokratiutveckling



• Fas I – Kartlägga - öka kunskap

• Fas II – Beskriva/normera/reglera

• Fas III – Understödja – Utbilda och införa

Detta sker genom 3 faser



Program för social hållbarhet 



Programbeskrivning för inriktningsmål för social 
hållbarhet 
Inom den nya programstyrningen, övergripande program relaterade till 
inriktningsmål för tillväxt, social hållbarhet, klimatneutralitet samt digitalisering.

Långsiktiga inriktningar och strategier med prioritering av särskilda 
utvecklingsinsatser. 

Inriktningsmål Umeå ska växa hållbart utan några utsatta områden samt att Umeå 
kommun ska skapa förutsättningar för kvinnor och män att ha samma makt att 
forma samhället såväl som sina egna liv.

Remiss mars 2022 
Beslut juni 2022



I programmet för social hållbarhet sätts social hållbarhet i relation till värden 
såsom goda, jämlika och jämställda levnadsvillkor. En socialt hållbar kommun är 
inkluderande, trygg och skapar förutsättningar för välbefinnande för alla invånare. 
I arbetet med social hållbarhet är ett helhetsperspektiv av stor betydelse, så att 
insatser inte enbart sker punktvis för särskilda platser eller för särskilda grupper.

Remissversion 



Tack!
Frågor/kommentarer
Linda Gustafsson
Telefon: 070-611 10 44
E-post: linda.gustafsson@umea.se
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