
Förtroendebranschen
Uppdragstagare politisk kandidat

Uppdragsgivare väljarna medborgarna



Förtroendebranschen

•Politiskt handlingsprogram
•Valmanifest
•Kommunikation i olika media inte minst sociala
•Personliga möten på gator och torg
•Väljarnas förväntan
•Politikens leverans



Förtroendebranschen

Politiken håller 
sina löften till

40 % 120 %

Väljarnas 
förväntan

100% 100 %

Förväntansvärde - 60% +20 % 

Väljarnas dom blir hård om förväntansvärdet är negativt



Partiernas förväntan på sina kandidater 1

• Politiska uppdrag genom medlemmarnas och väljarnas förtroende 
samt partiets styrka och storlek

• Att inneha förtroendeuppdrag innebär att varje dag förvalta väljarnas 
förtroende

• Verka för partiets grundläggande värderingar
• Vara ett föredöme, god moral, försiktighet med andras pengar
• Vara aktiv med hög närvaro i sitt förtroendeuppdrag
• Delta i opinionsarbete, väljarkontakter, partiernas utbildning
• Är en offentlig person och en representerar sitt parti - alltid



Partiernas förväntan på sina kandidater 2

• Att vara tillgänglig och öppen för synpunkter och förslag från 
medlemmar och allmänhet

• Att inte söka information och material från andra partier som de 
själva inte valt att offentliggöra

• Om man befarar att förtroendet kan ifrågasättas informera partiet och 
nämndledning

• Att man avsäger sina uppdrag om man förbrukat sitt förtroende



KL 4 kapitlet ?

• https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Asc
ds%3AUS%3Afac4771d-ce37-43ab-a490-8c07c2a094a2

https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:fac4771d-ce37-43ab-a490-8c07c2a094a2


Från intresserad kandidat till 
engagerad förtroendevald

Nu skall valmanifest och handlingsprogram 
omvandlas till tydliga finansiella mål och 

verksamhetsmål för KF, nämnder, bolag mm



Hur får vi det gjort?

Vision styr mot det ideala – önskat läge 2030

Programförklaring vad vill vi åstadkomma de 4 närmaste åren

Finansiella mål och mål för god ekonomisk hushållning – fastställs av KF och följs upp av ….

Styrande verksamhetsmål – smarta mätbara mål 

Handlingsplan inom förvaltning, enhet, medarbetare



Vad skall jag göra nu ?

• Ta del av kommunala strategiska dokument.
• Läs och ta del av nämndernas och styrelsens reglemente.
• Läs och ta del av nämndernas och styrelsens delegationsordning.
• Läs och ta del av kommunala bolags ägardirektiv, bolagsordning, 

affärsplaner mm.
• Lär dig skillnad mellan ledamot i kommunal nämnd och syssloman i 

kommunalt bolag.
• Läsa in handlingar och underlag för förslag till beslut.
• Diskutera och ställa frågor på gruppmöten, nämndsmöten.
• Förbered dina inlägg så de är underbyggda och relevanta.
• Förbered dina förslag till beslut så de är tydliga och precisa.



Vad skall jag göra nu?

• Boka tid och besök den förvaltning / nämnd / bolag du skall verka i.
• Försök att göra klart för dig själv vilka som är dina starka sidor!
• Vad är det som engagerar dig särskilt?
• Vad vill du uppnå med uppdraget?
• Verksamheten i Sotenäs är till för dem som bor och besöker 

kommunen. De förväntar sig god service, enkla regler och effektivitet 
i hur skattepengarna används. Ställ därför ofta frågorna; Har vi god 
service och enkla regler? Har vi god effektivitet i hur kommunala 
pengar används? Hur skall vi motverka onödig byråkrati och krångel?



Vad skall jag göra nu?

• Träna på att väga samman olika stridande viljor.
• Kommunal politik handlar många gånger om att finna kompromisser 

eller koncensus.
• Som sagt politisk verksamhet är en förtroendebransch – förvalta 

därför det förtroendet på bästa sätt.
• Agera på ett sätt så att du stärker människors förtroende för politiskt 

verksamma i Sotenäs kommun
• Var öppna och ärliga, följ regler för förmåner och ekonomiska frågor



Sotenäs styrmodell

Kommunfullmäktiges Vision 
– framtida önskvärt läge.

Av KF antagen 
programförklaring.

Av KF fastställda finansiella 
mål.

Av KF fastställda mål för 
verksamheten för en god 
ekonomisk hushållning.

Nämnderna ansvarar för att 
KFs mål för verksamheten 

arbetas in i nämndens 
målarbete.

Nämnden fastställer 
styrande verksamhetsmål.

Förvaltningen upprättar
handlingsplaner utifrån

nämndens styrande
verksamhetsmål.

Förvaltningschefen ansvarar
för handlingsplan för

förvaltning/avdelning/enhet
upprättas

Enheternas handlingsplan
bryts ner till planer / 

aktiviteter på
medarbetarnivå



Sotenäs styrmodell





• SMARTa MÅL
• Vilka områden är strategiskt viktiga för oss? 

• Är det möjligt att sätta mål inom dessa områden?

• Vilka är våra påverkansmöjligheter?

• Riktar sig de mål vi sätter till både kvinnor och män, flickor och pojkar?

• Riktar sig de mål vi sätter till de flesta verksamheter? 

• Vilka indikatorer kan vi använda för att följa upp målen? 

• Har vi kunskap kring de indikatorer vi använder och vad de faktiskt mäter? 



• Resurser, produktion och verksamhetsresultat !

• Finns det möjlighet till jämförelser med andra kommuner?

• SMARTa mål är en metod för att formulera mål som är:
• Specifika – tydligt avgränsade och utpekade
• Mätbara – det går att följa upp och mäta på något vis 
• Accepterade – av alla parter
• Realistiska och relevanta
• Tidsbegränsade – deadline anges



Andra exempel på styrmodeller

• Öckerömodellen (M)

• Trollhättemodellen (S)

• file:///Users/peterhemlin/One Drive/mal--och-resursplan-mrp-
2019.pdf

• LEVA Bolagsmodellen (-)



Den gyllene zonen 
Samarbete och roller politik och tjänstepersoner

• Två styrsystem – politikernas system – tjänstepersonernas system.
• Samverkan för att skapa en effektiv och demokratisk organisation.
• Politikerna beslutar om vad som ska åstadkommas.
• Tjänstemännen beslutar om hur de politiska besluten ska verkställas.
• I den ”gyllene zonen” som det politiska ledarskapet ställs på sin spets.
• I den ”gyllene zonen” skall ledande politiker och tjänstemän sträva 

efter att förhålla sig så att arbetssättet präglas av dialog och öppenhet 
till förmån för förtroende och i bästa fall tillit.



Gyllene zonen och lokala styrprinciper
Samarbete och roller politik och tjänstepersoner

• Lokal politisk plattform, majoritetens överenskommelse
• Vision, Programförklaring, Verksamhetsmål, Handlingsplaner
• Ekonomistyrningsprinciper
• Principer för uppföljning och utvärdering
• Reglementen
• Delegationsordningar
• Ansvarsutkrävande
• Informella spelregler  Dialog – Förtroende –Tillit – Glädje - Utveckling



Samarbete och roller politik och tjänstepersoner

• Ha alltid fokus på att du är väljarnas företrädare och därmed har en 
mycket viktig demokratisk uppgift i att utgöra ”folkets röst”. 

• Sätt alltid människan före systemet. Byråkratin eller organisationen är till 
för att hjälpa de förtroendevalda att serva medborgarna – inte tvärtom. 

• Ta med KF´s Programförklaring in i kommunhuset och gör det till 
kommunens politiska inriktning. 

• Tala inte maktspråk till tjänstemännen i onödan, men om det verkligen 
behövs får du slå näven i bordet och göra klart vem det är som bestämmer. 

• Se möjligheterna – inte hindren! Det finns aldrig bara en sanning. 
• Ställ följdfrågor och hitta nya angreppssätt på frågeställningar. 
• Efterfråga fler alternativ till beslut i beslutsunderlagen 
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