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Riktlinjer för styrdokument (KS 2017/273)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
anta ”Riktlinjer för styrdokument”, vilket från och med antagandedatum ersätter samtliga tidigare
beslut gällande hantering och benämning av kommunens olika styrdokument.

Sammanfattning
En förutsättning för att de styrande dokument som kommunen beslutar efterföljs är att de är kända i
organisationen och lätta att hitta och tillämpa. En tydlighet i dokumentens namngivning och hierarki
underlättar också för kommunen att efterfölja vad som regleras i lagstiftningen om att tillhandahålla en
författningssamling för allmänheten.
Ordning och reda bland styrdokumenten är ett område som varit föremål för ett samverkansprojekt
inom V6 kommunjuristgrupp och som resulterat i det aktuella förslaget till riktlinjer för styrdokument.
Förslaget baseras på en modell med aktiverande och normerande styrdokument som med framgång
tillämpas av flera kommuner runt om i Sverige, men som har anpassats till förutsättningarna inom V6kommunerna. Förslaget till riktlinjer har tagits fram av kommunjuristerna och kommer att skickas ut
till samtliga V6 kommuner med förhoppningen att det antas av så många som möjligt. I takt med att
V6-samarbetet utökas finns det stora fördelar med att de olika kommunernas styrdokument har samma
terminologi och systematik. I nuläget är riktlinjerna aktuella för beslut i Skara kommun och
Lidköpings kommun.
I Lidköping har en inventering av befintliga styrdokument nyligen gjorts i samband med införandet av
kommunens nya intranät. Denna inventering visade på vissa brister i nuvarande hantering av
styrdokument. Flera av dokumenten kunde inte hänföras till beslut, några var beslutade på fel nivå i
organisationen och det var överlag väldigt svårt att hitta och få en överblick över vad som gäller och
för vem.
Beredningen bedömer att de föreslagna riktlinjerna skulle vara ett bra verktyg för att förbättra arbetet
med, och hanteringen av, kommunens styrande dokument. Mot bakgrund av att revisionen dessutom
pekat ut den interna styrningen av kommunen som ett förbättringsområde framstår det som särskilt
viktigt att ha en bra ordning på de dokument som reglerar denna styrning.
Beredningen föreslår, mot denna bakgrund, ett antagande av de föreslagna riktlinjerna för
styrdokument. Eftersom det idag finns gamla beslut som rör benämning av styrdokument föreslås att
det i fullmäktigebeslutet förtydligas att de nya riktlinjerna ersätter alla tidigare beslut på området.
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Riktlinjerna ska dock endast tillämpas på nya styrdokument och vid revidering av gamla dokument.
Inom några år bör då samtliga kommunens styrdokument ha förts in i den nya systematiken.

Expedieras till
Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag
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