
Så styrs Skara 

Måndagseftermiddagen bjöd på ännu en utvecklande träff för Skara Gilles medlemmar. Denna 

gången handlade det om ”Så styrs kommunen – en politiskt styrd organisation”. Skaras kanslichef, 

Nadja Wahlborg, berättade tydligt och intressant om kommunens organisation. 

Var fjärde år har vi val i Sverige. Då avgör medborgarna hur vårt land skall styras de kommande åren. 

Våra beslut grundas på den information som vi får från dem som vill bli valda. Intresset för att få reda 

på de olika aktörernas viljor är stort. Sannolikt förstår alla, att alla ”löften” inte kommer att infrias. 

Men mellan valen är engagemanget kanske inte lika stort, även om vi följer nyhetsrapporteringen 

både lokalt och på riksplanet. 

Syftet med Nadjas presentation var att förmå till ett ökat intresse och engagemang, även mellan 

valen. Hon beskrev organisation och beslutsvägar för att visa möjligheter till både insyn och 

påverkan. 

I val väljer man representanter till riksdagen, regionfullmäktige och kommunfullmäktige. Varje parti 

får plats ( mandat ) efter andelen röster. När det gäller rikets styrning utses en regering. På samma 

sätt utses en kommunstyrelse. Numera är det ovanligt att något parti får egen majoritet, det sker 

därför samverkan i olika former. Man bildar block. 

Kommunfullmäktige håller möte sex gånger varje år. Vid det första mötet efter val bestäms vilka 

nämnder man skall arbeta med och vilka som skall ingå i dessa. Varje nämnd är sin egen myndighet 

som har ett eget reglemente och en delegationsordning som styrmedel. ”Omfattande” ärenden kan 

skickas vidare till kommunstyrelse och  kommunfullmäktige. 

Nadja betonade att alla handlingar som hanteras i kommunen är offentliga. Det innebär att underlag 

för beslut finns att studera för den som så önskar. Mycket är tillgängligt på hemsidan, annat kan man 

be om hjälp att ”få ut”. Det finns också ett stort värde i att låta de folkvalda ta del av tankar och 

synpunkter. Genom att uttrycka sina idéer till politikerna kan man påverka kommande beslut. 

Stadshusets gäster denna eftermiddag uppskattade den tydliga informationen. Man fick en ökad 

förståelse hur besluten fattas. Och inte minst fick man förståelse för sin egen möjlighet att påverka 

besluten även mellan valen.  

 
Nadja Wahlborg fängslade alla med sin tydliga och intressanta information. 

 


