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Agenda 2030 och översyn styrmodell Robertsfors kommun 
  
Robertsfors kommunfullmäktige beslutade för tio år sedan att införa balanserad styrning med 
stöd av styrkort som styrmodell för kommunen. Principer för styrning och uppföljning av mål 
och resurser antogs av kommunfullmäktige 2010-02-24, med revidering 2011-04-27. 
  
Kommunfullmäktige fattade 2010-04-21 beslut om att införa en ny politisk organisation från 
och med 1 januari 2011. Belut om ny tjänstemannaorganisation beslutades i 
kommunstyrelsen 2012-10-23. 2014 gjordes ytterligare justeringar av styrprinciperna 
(se bilaga) vilket bland annat innebar att från och med 2015 har en budgetmodell använts 
som för kommunstyrelsens ram utgår från verksamheter och inte från sektorer. 
  
2018 fattade kommunfullmäktige beslut om nytt reglemente för kommunstyrelsen vilket 
innebar en till viss del justerad politisk organisation men med bibehållen modell om 
kommunstyrelse med utskott och en gemensam förvaltning. 2018 beslutade även 
kommunstyrelsen om en revidering av kommunstyrelsens delegationsordning inför en ny 
mandatperiod. 
  
Det har framkommit att nuvarande styrmodell med balanserad styrning genom styrkort inte 
upplevs som ett idag fullt ut fungerande instrument för styrning och ledning i Robertsfors 
kommun. Styrmodellens syfte är att skapa en långsiktig och balanserad styrning där vision, 
strategi, mål och mätetal görs synliga och vägs samman. Både politiker och ansvariga 
tjänstemän har uttryckt att man idag inte fullt ut upplever att kommunen nått önskad 
styreffekt. Det känns därför viktigt att inför en ny mandatperiod föreslå en översyn av 
styrmodellen inklusive målformulering och uppföljningsmodell, för att säkerställa att 
kommunfullmäktige och kommunstyrelsen känner sig trygga i en styrmodell som ger 
förutsättningar för styrning, ledning och utveckling i samspel med förvaltningen. 
  
Kommunens vision 2020 uppfattas även vara allt mindre känd och då programperioden 
närmar sig ett slut behöver även visionen inkluderande en värdegrund och strategier, vara 
föremål för en översyn, då den ska utgöra grunden för styrmodellen. Under perioden jan-maj 
2019 bör därför ett beredningsarbete ske för översyn och revidering av styrmodell och mål 
inför beslut i kommunfullmäktige juni 2019 i samband med fastställande av plan och budget 
för 2020. 
  
Robertsfors kommun har de senaste mandatperioderna i sin styrning och mål haft ett uttalat 
hållbarhetsperspektiv och kommunen har genom undertecknande av Aalborgåtagandena för 
hållbarhet och CEMR-deklarationen för jämställdhet åtagit sig att arbeta med hållbarhet som 
utgångspunkt. Detta har i nuvarande styrmodell hanterats genom ett horisontellt perspektiv 
och att kommunstyrelsen och dess utskott beaktat dessa i sitt arbete. 
  
I september 2015 antog FNs generalförsamling resolutionen Agenda 2030 för hållbar 
utveckling. Agendan innebär att alla 192 medlemsländer, inklusive Sverige förbundit sig att 
arbeta för att uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld till 2030. 



Ett stort antal av de 17 globala målen kan enligt FNs bedömning endast nås genom arbete 
och måluppfyllelse på lokal nivå. Eftersom att målen omfattar samtliga tre perspektiv av 
hållbar utveckling så skulle Agenda 2030 målen kunna utgöra en naturlig grund för 
Robertsfors kommuns styrning. 
  
SKL erbjuder som en del av arbetet med Agenda 2030, sina medlemmar att ansöka om 
deltagande i projektet Glokala Sverige- ett Agenda 2030-projekt (se inbjudan). Kommunen 
skulle genom ett deltagande kunna ges stöd kostnadsfritt från SKL kring kunskapsutveckling 
om Agenda 2030 och även om hur vi skulle kunna utgå från agenda i vårt mål och styrning 
arbete lokalt. Det skulle kunna utgöra ett bra stöd i kommunens arbete med ny styrmodell 
och mål inför 2020. 
  
Allmänna utskottets förslag till beslut 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen att: 
  

● Robertsfors kommun ska ansöka om deltagande i SKLs projekt Glokala Sverige-Ett 
agenda 2030 projekt. 

  
● Ge kommunstyrelsens presidium uppdraget att under 2018 samla gruppledarna (för 

de partier som finns representerade i kommunfullmäktige 2019-2022), för att 
tillsammans föreslå en beredningsprocess av ny styrmodell för Robertsfors kommun 
gällande från 2020. 

 
● Förslag till beredningsprocess skall presenteras för antagande första 

kommunstyrelsen 2019. 
 






